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  فيضمانات تحقيق العدالة القضائية المتعلقة بإصدار الحكم القضائي 

  نالشريعة اإلسالمية والقانو

  *حسن تيسير شموطذياب عبدالكريم عقل، و

  

  لخصم
يهدف هذا البحث إلى بيان ضمانات تحقيق العدالة القضائية المتعلقة بإصدار الحكم القضائي في الشريعة اإلسالمية والقانون 

  .األردني

وهذا البحث من القضايا الحيوية في فقه القضاء،وفيما يمكّن القاضي من أداء واجبه على أكمل وجه، وبما يحقق العدالة 
  .القضائية

وقد قام البحث على دراسة فقهية مقارنة، تقوم على ذكر الخالف بين العلماء وعرض أقوالهم وأدلتهم ومناقشتها بمنهج علمي 
  . العلمية القائمة على التحليل وبيان القول المختار المبني على قوة الدليل، وذكر رأي القانونمقارن يقوم على المنهجية

  :ومن خالل هذه الدراسة أمكن الوصول إلى عدة نقاط،  أهمها

 حرص الفقهاء على عدم إثارة النزاع بين الخصوم، وتحقيق العدالة القضائية من خالل منع أي تهمة قد تلحق   :أوالً
ضي في حالة تدخله في الخصام، إذ قد يتهم بالمحاباة، لذا يمتنع على القاضي أن يلقن المدعي دعواه، أو أن بالقا

  .يلقن أحد الخصمين حجته

 اإلعذار مهم في تحقيق العدالة القضائية، إذ يؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى قطع أي مجال للشك في صحة الحكم، كما  :اًـثاني
  .لوسائل التي يمكن أن تمنح للمحكوم عليه من أجل الدفاع عن نفسهيؤدي إلى استخدام كل ا

 القضاء أمر يوجب الشحناء أنأشار الفقهاء إلى أهمية الصلح في تحقيق العدالة القضائية إذا وجد ما يقتضيه، ذلك   : ثالثـاًً
  .ه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس فإنّ؛ بخالف الصلح بين الخصوم،والتفرق

يمنع القاضي من الحكم بين الناس إذا أصابه ما يشوش فكره من غضب وغيره، فاستقرار الحالة النفسية عند : اًرابعـ
  .القاضي يؤثر في قدرته على تحقيق العدالة

تعتبر العالنية ضمانة من ضمانات تحقيق العدالة، حيث يعلم القاضي أنّه مراقب، وأن ما يفعله خالل المحاكمة : خامساً
جاهداً لتحسين أداء عمله الناس، وبالتالي يجد من المجتمع عوناً على نفسه وعلى الخصوم، ولذلك سيسعى يعلمه 

  .القضائي

  .  ضمانات، العدالة القضائية، الشريعة اإلسالمية، القانون:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
 نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ إن الحمد هللا
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال باهللا من شرور 

مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا  
وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى اهللا 

  .عليه وعلى آله وسلم
 :أما بعد

فإن مما أدرك الناس قيمته وأثره في واقعهم ومجتمعاتهم 

اقبة، وعرفوا حاجتهم له واضطرارهم عبر العصور المتع
إليه، إقامة العدل بينهم وإشاعته في عموم شؤونهم، حتى 
أصبح استمساك األمم بهذا األمر عنوان سعادتها وسمة قوتها 
وسيادتها، وهو األصل واألساس في وضع النظم والتشريعات 

  .الحاكمة لجميع أحوالهم في معامالتهم وتفاعالت حياتهم
حرص اإلسالم على يتحقق بالقضاء، فقد عدل ا كان اللمو

ة، تأكيد أهمية دور القضاء وخطورة موقعه في األمة اإلسالمي
فمن أهم الوظائف المنوطة بمنصب اإلمامة العظمى، 
والسياسة العليا لألمة، تعيين القضاة العدول، الذين يلتزمون 
بشرع اهللا، ويحرصون على إحقاق الحق وإرجاعه إلى 

 .قيق العدل الذي أمر اهللا سبحانه وتعالى بهأصحابه، وتح
إحقاق الحق من خالل فصل  من مهمة القضاء كان ذاوإ

تاريخ استالم البحث .  الجامعة األردنيةالشريعة،كلية  ∗
  . 13/6/6200، وتاريخ قبوله 20/6/5200
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الخصومات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، فإن هذا األمر ال 
يمكن أن يتحقق إالّ من خالل تطبيق أسس العدالة التي 
شرعها اهللا سبحانه وتعالى للناس جميعاً، لذلك جاءت هذه 

ضمانات تحقيق العدالة القضائية المتعلقة "عنوان الدراسة ب
 ".بإصدار الحكم القضائي في الشريعة اإلسالمية والقانون

  
  خطة الدراسة

  .احتوت هذه الدراسة على مبحثين
ضمانات تحقيق العدالة القضائية قبل : المبحث األول

  : مطالب-إصدار الحكم، وفيه خمسة
  .تلقين المدعي دعواه: المطلب األول

  .اإلعذار وعالقته بالعدالة القضائية: لمطلب الثانيا
  .المشاورة وعالقتها بالعدالة القضائية: المطلب الثالث
 الحكم وعالقته األمر بالصلح قبل إصدار: المطلب الرابع

  .القضائيةبالعدالة 
  .تأخير إصدار الحكم: المطلب الخامس
ضمانات تحقيق العدالة القضائية عند : المبحث الثاني

  :صدار الحكم، وفيه ثالثة مطالبإ
الوضع النفسي للقاضي حال صدور : المطلب األول

  .الحكم
  .العلنية في المحاكمة وإصدار الحكم: المطلب الثاني
  .تسبيب الحكم القضائي: المطلب الثالث

  
ضمانات تحقيق العدالة القضائية قبل إصدار : المبحث األول

  الحكم
لضمانات التي تحقق سيتناول الباحث في هذا المبحث ا

  .العدالة القضائية بعد رفع الدعوى وقبل إصدار الحكم
  

  تلقين المدعي دعواه: المطلب األول
 إلى أنّه يمتنع على القاضي – رحمهم اهللا –ذهب الفقهاء 

أن يلقن المدعي دعواه، أو أن يلقن أحد الخصمين حجته، 
ويعود السبب في ذلك إلى الضرر المتحصل من ذلك، فقد 

ريد أحدهما اإلقرار فيلقنه اإلنكار، أو يريد اليمين فيلقنه ي
النكول، وهكذا، كما أن في تلقين أحدهما مكسرة لقلب اآلخر، 
وفيه مجافاة للعدالة من خالل إعانة أحد الخصمين على 

  .)1(اآلخر
ونالحظ من خالل هذا الحكم مدى حرص الفقهاء على 

لعدالة القضائية من عدم إثارة النزاع بين الخصوم، وتحقيق ا
خالل منع أي تهمة قد تلحق بالقاضي في حالة تدخله في 
. الخصام، إذ قد يتهم بمحاباة أحد الطرفين على حساب اآلخر

 نظرة أخرى في تلقين – رحمه اهللا –لكن البن فرحون 
الحجة، فيرى جواز تلقين أحدهما حجة مخفية عنه، كأن يقول 

، فيفهم خصمه حجته، يلزمك على قولك كذا وكذا: لخصمه
:"  ويقول أشهب من المالكية.)2(كذا: وال يقول له قل له

للقاضي أن يشد عضد أحدهما إذا رأى منه ضعفاً، أو يراه 
  .)3("يخافه لينشط ويتبسط أمله في اإلنصاف

أما إذا قصر المدعي في دعواه بحيث كانت ناقصة أو 
ال النقص غير مفهومة، فإن للقاضي حينئذ أن يطلب منه إكم

 في التفريق بين – رحمه اهللا –أو توضيحها، يقول الماوردي 
وال : ال الشافعي رحمه اهللاق: "بين توضيحهاتلقين الدعوى و

يعني من : قال الماوردي. ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجة
الخصمين، ألنّه يصير بالتلقين ممايالً له، وباعثاً على 

ا إن قصر المدعي في الدعوى فأم. االحتجاج بما لعله ليس له
  .)4("ولم يستوفها، سأله عما قصر فيه لتتحقق به الدعوى

  
  عذار وعالقته بالعدالة القضائيةاإل: المطلب الثاني

  
  مفهوم اإلعذار: الفرع األول

اإلعذار في اللغة مصدر من الُعذر، وهي  :لغة: أوالً
ة في ويأتي اإلعذار بمعنى المبالغ. الحجة التي ُيعتذر بها

  .)5(األمر والُعذر
عرف العلماء اإلعذار اصطالحاً  :اصطالحاً: ثانياً

  :بتعريفين متقاربين، هما
هو سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة، هل : األول

  .)6(عنده ما يجرح هذه البينة أم ال
هو سؤال الحاكم من توجه عليه موجب الحكم هل : الثاني

  .)7(له ما يسقطه
 كله أن أحد الخصمين أقام البينة على لآلخر، ومفهوم ذلك

وهذه البينة يلزم منها في حالة قبولها صدور الحكم عليه، فهنا 
يوجه القاضي سؤاله لمن كانت البينة ضده إن كان له ما 
يطعن بهذه البينة، أو إن كان عنده ما يسقطها، وال يفهم من 

أوشك ذلك أن اإلعذار يكون بعد أن أصبح الحكم بيناً و
القاضي على إصدار الحكم، بل هي قبل صدور الحكم، وقبل 

  . إقرار الخصم بالبينة أو عدم قدرته على إسقاطها
 تفسيرها فجاء – رحمه اهللا –وقد جاء عن اإلمام مالك 

 ما قول مالك في : قلت البن القاسم:ال سحنونق ":في المدونة
 ،ألحدهما فتبين للقاضي الحق ،الخصمين إذا أتيا إلى القاضي

 سمعت : قال؟فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه
 إذا أدلى اءـ من وجه الحكم في القض: وهو يقولمالكاً

الخصمان بحجتيهما، وفهم القاضي عنهما، وأراد أن يحكم 
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ال، حكم : أبقيت لكما حجة؟، فإن قال: بينهما، أن يقول لهما
نعم بقيت لي : إن قالو. بينهما، ثم ال يقبل منه حجة بعد إنفاذه

حجة، أنظره القاضي، ولم يزل على حجته عند ذلك القاضي 
وعند غيره، مع بقاء واليته وبعدها، وينظر له القاضي في 

  .)8("ذلك، هو أو من ولي بعده، وهذا ما لم يظهر لَدُده
واإلعذار يمكن توجيهه للمدعى عليه إذا كان مقدم البينة 

ة، كما يمكن توجيهه للمدعي هو المدعي في الدعوى األصلي
إذا كان مقدم البينة هو المدعى عليه في حالة دفع الدعـوى 

  .وإثبات هذا الدفع
  

  مشروعية اإلعذار: الفرع الثاني
الفقهاء متفقون على مشروعية اإلعذار، ويستدلون على 

  :)9(أصل مشروعيته باألدلة التالية
: يه السالمقوله تعالى في قصة الهدهد مع سليمان عل: أوالً

}تَفَقَّدالو ا ِليفَقَاَل م رالطَّي الْغَاِئِبين ِمن كَان َأم ُهدى الُْهدَأر . 
  .)10(}عذِّبنَُّه عذَابا شَِديدا َأو لََأذْبحنَُّه َأو لَيْأِتينِّي ِبُسلْطَاٍن ُمِبيٍنأل

 نَبعثَ وما كُنَّا ُمعذِِّبين حتَّى{: قوله تعالى: ثانياً
  .)11(}الًرُسو

ولَو َأنَّا َأهلَكْنَاُهم ِبعذَاٍب ِمن قَبِلِه لَقَالُوا {: قوله تعالى: ثالثاً
 فَنَتَِّبع َآياِتك ِمن قَبِل َأن نَِذلَّ  َأرسلْتَ ِإلَينَا رُسوالربنَا لَوال
  .)12(}ونَخْزى
ن وُمنِْذِرين ِلَئلَّا يكُون  ُمبشِِّريُرُسال{: قوله تعالى: رابعاً

  .)13(}ِللنَّاِس علَى اللَِّه ُحجةٌ بعد الرُسِل وكَان اللَُّه عِزيزا حِكيما
وجه الداللة في اآليات الكريمة أن اهللا سبحانه وتعالى بين 
أن العقاب والعذاب ال يكون إالّ بعد قطع العذر والحجة، فلو 

ار ألمكن الُمعاقَب االحتجاج بأن لديه ما تم العقاب قبل اإلعذ
يدفـع عنه العقوبة، وهذا ظاهر من خالل إقامة اهللا سبحانه 
وتعالى الحجة على األمم ببعث الرسل إليهم، حتى ال يكون 

  .)14(لهم حجة بعد ذلك
 كما بين الباحث سابقاً فقد :حكم اإلعذار: الفرع الثالث

ع، لكن الفقهاء اختلفوا في اتفق الفقهاء على أن اإلعذار مشرو
  :درجة مشروعيته على قولين

إن اإلعذار واجب، فإذا لم يقم به القاضي : القول األول
  .)15(وقد قال بهذا القول المالكية. فإن الحكم باطل
إن اإلعذار مطلوب من القاضي على سبيل : القول الثاني

 من الندب واالستحباب وال يعد واجباً عليه، وقد قال به كل
  .)18(والحنابلة، )17(، والشافعية)16(الحنفية

  :األدلــة
استدل أصحاب القول األول بعدة أدلة، : أدلة القول األول

  : أهمها

  )19(".وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال: "قوله تعالى -1
رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس : "قوله تعالى -2

 )20(".على اهللا حجة بعد الرسل
ألعذبنه عذابا شديدا أو :"في قصة الهدهد قوله تعالى  -3

  .)21("ألذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
تدل اآليات الكريمة على وجوب اإلعذار؛ : وجه الداللة

ألن اهللا تعالى بين أن العقاب والعذاب ال يكون إال بعد قطع 
العذر والحجة، كما في عذاب اهللا ألمم بعد إرسال الرسل، 

عليه السالم للهدهد بعد اإلعذار وقطع وكما في عقاب سليمان 
الحجة، فلو تم العقاب قبل اإلعذار ألمكن الُمعاقب االحتجاج 

  )22(.بأن لديه ما يدفع عنه العقوبة
  :أدلة القول الثاني

بشر، وإنكم إنما أنا : "- صلى اهللا عليه وسلم-قوله  .1
تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

ى نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بعض، فأقضي له عل
بحق أخيه شيئا بقوله،  فإنما أقطع له قطعة من النار فال 

 .)23("يأخذها
أنه أصل في باب القضاء :وجه الداللة من الحديث 

بينه النبي صلى واألحكام ولم يذكر اإلعذار ولو كان واجبا ل
 )24(.اهللا عليه وسلم

ى أبي  في القضاء إل-  رضي اهللا عنه -كتاب عمر  .2
 فهو مالذ القضاة -  رضي اهللا عنه -موسى األشعري 

  )25(.في القضاء ولم يذكر اإلعذار ولو كان واجبا لذكره
يرى الباحث أن القول المختار هو وجوب : القول المختار

اإلعذار، لوجاهة ما استدلوا به؛ وألنه سبيل لمنع المحكوم عليه 
ار، كما أن من كل حجة يقدمها بعد ذلك لقطع عذره باإلعذ

كثيرا من الخصوم يجهل حقه في تقديم طعونه ودفوعه على ما 
ه من قال بعدم يقدمه خصمه من سند وحجج،وأما ما استدل ب

 بأنها نصوص عامة في القضاء وفي :الوجوب فيجاب عنه
بيان أن القاضي ال يحل الحرام وليست في تفاصيل المحاكمة 

المحكوم عليه يقصد وكيفية القضاء، ولكن إن ظهر للقاضي أن 
من اإلعذار المماطلة بأن كانت حالته تدل بوضوح على عدم 
وجود العذر له، فللقاضي سد طريق المماطلة عليه وعدم 

  .إعذاره؛ ألن اإلعذار في مثل هذه الحالة من قبيل العبث
  

  وقت اإلعذار: الفرع الرابع
بعد أن ترفع الدعوى ينظرها القاضي، فإذا استكمل جميع 

ها المتعلقة بإجراءات الدعوى وأتم النظر فيها، لجأ إلى شروط
اإلعذار، وال يكون اإلعذار في شيء ناقص ألنّه ال يفيد 

  . )26(شيئاً
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ل صدور واختلف الفقهاء في وقت اإلعذار، هل يكون قب
  : الحكم، أم بعده على قولين

  . )27(إن اإلعذار يكون قبل صدور الحكم: األول
 اإلعذار يكون بعد صدور الحكم إن: والقول الثاني

  .)28(وبالتالي يعتبر شرطاً من شروط تنفيذه
والقول األول هو األقوى في المسألة واألقرب إلى تحقيق 
العدالة القضائية، إذ ال يتصور أن يكون لإلعذار فائدة بعد 
صدور الحكم سوى نقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى، 

كما أن جعل اإلعذار بعد . عوبالتالي يؤدي إلى إطالة النزا
الحكم قد يؤدي إلى أن يتصرف المحكوم له بالمحكوم به، 
فيؤدي ذلك إلى الدخول في نزاعات جديدة، والمطالبة بإعادة 
المحكوم به إلى وضعه األصلي، وبالتالي ال يتوقف النزاع بل 

  .)29(يصل إلى مرحلة من التعقيد
  

   القضائيةعالقة اإلعذار بالعدالة: الفرع الخامس
من خالل التأمل في موضوع اإلعذار يتضح للباحث 
أهميته في تحقيق العدالة القضائية، إذ يؤدي تطبيق هذا المبدأ 
إلى قطع أي مجال للشك في صحة الحكم، كما يؤدي إلى 
استخدام كل الوسائل التي يمكن أن تمنح للمحكوم عليه من 

عتذار بعدم أجل الدفاع عن نفسه، وبالتالي ال يستطيع اال
إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه وإيراد حججه، وهذا أمر جلي 
واضح، إذ كيف يحكم على شخص بعد سماع البينة دون 
إعطائه المجال للرد عليها، فقد يكون عنده بينة تعارض هذا 
األمر، وقد تكون الدعوى ديناً في الذمة، ويشهد الشهود على 

مجرد الشهادة فإن وقوع الدين وصحته، فإذا حكم القاضي ب
ذلك يؤدي إلى الظلم، فقد يملك من الحجج والبراهين ما 

  .يطعن في صحة هذه البينة، وقد يملك ما يدفع تلك البينة
وخالصة الكالم أن تطبيق مبدأ اإلعذار يؤدي إلى تحقيق 

  .العدالة القضائية، ويقطع كل شك قد يطعن في صحة الحكم
  

  نوناإلعذار في القا: الفرع السادس
أشار قانون أصول المحاكمات المدنية إلى اإلعذار بطريقة 
غير مباشرة، فقد نص القانون على إعطاء المدعى عليه مهلة 
لتقديم جواب عن الئحة الدعوى، يرفق مع هذا الجـواب 
أسماء الشهود الذين يريد االحتجاج بهم، فإن لم يقدم جوابه 

ة للنظر في خالل المدة المحددة فإن المحكمة تعين جلس
الدعوى، وال يبقى للمدعى عليه الحق في تقديم جواب عن 
الئحة الدعوى سوى تقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته 

 روهذا األمر يشبه اإلعذا. )30(على بينة المدعي ومناقشتها
  .الذي تكلم عنه الفقهاء

أما في قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني 
اكم الشرعية وجوب سؤال المشهود عليه فالمعمول به في المح

عن البينة، كما يجب على المحكمة أن تسأل الطرفين عن 
أقوالهما األخيرة، فقد جاء في قرار محكمة االستئناف 

إذا أعلنت المحكمة : "الشرعية ما يؤكد وجوب اإلعذار
قناعتها بشهادة الشهود قبل سؤال المشهود عليه عن الشهادة، 

 وفي هذا القرار إشارة إلى ضرورة إعذار ،)31("يفسخ الحكم
المشهود عليه، سواء كان مدعى عليه في الدعوى األصلية، 

  .أو مدعياً في الدفع
كما جاء في قرار آخر حول ضرورة سؤال الخصمين 

عدم سؤال الطرفين : "عن أقوالهما األخيرة قبل ختم المحاكمة
عن أقوالهما األخيرة قبل ختم المحاكمة موجب لفسخ 

وفي هذا القرار االستئنافي إشارة أخرى إلى . )32("الحكم
اإلعذار، إذ ان عدم سؤال المدعي والمدعى عليه عن أقوالهما 
األخيرة في إجراءات الدعوى وما تلفظ به كل منهما يوجب 

  .فسخ الحكم ونقضه
  

  يةالمشاورة وعالقتها بالعدالة القضائ: المطلب الثالث
ة النبوية كثير من النصوص جاء في القرآن الكريم والسن

الصريحة التي تدل على أن الشورى من أبرز دعائم الحكم 
  :في اإلسالم، ومن هذه النصوص

فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنْتَ لَُهم ولَو كُنْتَ  {: قوله تعالى: أوالً
ستَغِْفر لَُهم فَظًّا غَِليظَ الْقَلِْب لَانْفَضوا ِمن حوِلك فَاعفُ عنُْهم وا

  .)33(}وشَاِورُهم ِفي الَْأمِر
الَِّذين استَجاُبوا ِلربِهم وَأقَاُموا الصلَاةَ و{: قوله تعالى: ثانياً

ُينِْفقُون قْنَاُهمزا رِممو نَُهميى بشُور ُرُهمَأم34(}و(.  
ال سفيان بن عيينة أمره ق: "يقول الجصاص رحمه اهللا

 كما مدحهم ،مشاورة لتقتدي به أمته فيها وال تراها منقصةبال
 : وقال الحسن والضحاك.اهللا تعالى بأن أمرهم شورى بينهم

 إلجالل الصحابة ؛ في المشاورةجمع لهم بذلك األمرين جميعاً
  .)35("ولتقتدي األمة به في المشاورة
 وشاورهم "ال اهللا عز وجلق: " ويقول الشافعي رحمه اهللا

 إن كان النبي :قال الحسن، "وأمرهم شورى بينهم" ،"مرفي األ
ولكنه أراد أن يستن  صلى اهللا عليه وسلم عن مشاورتهم لغنياً

  .)36("بذلك الحكام بعده
حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على مشاورة : ثالثاً

: أصحابه باستمرار رغم أنّه ال ينطق عن الهوى لقوله تعالى
، واألمثلة )37(}وحي ُيوحى  ِإن ُهو ِإال،هوىوما ينِْطقُ عِن الْ{

من السنة النبوية كثيرة، وقد روي عن أبي هريرة رضي اهللا 
اورة ألصحابه من ا رأيت أحداً أكثر مشم: "عنه أنّه قال



  2007 ،)ملحق(، 34، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 499 -  

  .)38("رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واألدلة على أصل مشروعية الشورى كثيرة، يكتفي 

، لكن المسألة التي ينص عليها الفقهاء الباحث بما ذكر منها
في موضوع القضاء هي حكم مشاورة القاضي لغيره من 
العلماء في الدعاوى التي بين يديه، وقد اختلف فيها الفقهاء 

  :على ما سيبينه الباحث في المسألة التالية
  

  حكم مشاورة القاضي لغيره: الفرع األول
  

  تحرير محل النزاع: ىالمسألة األول
اتفق الفقهاء على أن القاضي ال يشاور أحداً في : أوالً

المسائل التي بها نص من القرآن أو السنة، أو في المسائل 
التي حصل االتفاق أو اإلجماع عليها، فهو ليس بحاجة إلى 

  .)39(المشاورة حينئذ
اتفق الفقهاء الذين قالوا بجواز المشاورة على أن : ثانياً

ور إالّ عالماً، فكل من صح أن يفتي القاضي إذا شاور فال يشا
  .)40(في شرع اهللا، صح أن يشاوره القاضي في األحكام

اختلف الفقهاء في حكم المشاورة فيما لم يأت به : ثالثاً
نص صريح من الكتاب والسنة أو اإلجماع على ثالثة أقوال، 

  .سنبينها في المسألة التالية
  

مشاورة القاضي أقوال العلماء في حكم : المسألة الثانية
  لغيره

اختلف الفقهاء في حكم مشاورة القاضي لغيره من العلماء 
  :على ثالثة أقوال
 –إن مشاورة القاضي لغيره من الفقهاء : القول األول

وقد ذهب إلى هذا القول .  مستحبة–ممن يحضرون مجلسه 
، )43(، والشافعية)42(، والمالكية في قول)41(الحنفية: كل من

  .)44(ي قولوالحنابلة ف
 إن مشاورة القاضي لغيره من الفقهاء :القول الثاني

وقد ذهب إليه كل . والعلماء واجبة، وبخاصة فيما أشكل عليه
  .)46(، والحنابلة في قول)45(المالكية في قول: من

 إن مشاورة القاضي لغيره في المسائل التي :القول الثالث
 بهذا القول أشكلت عليه ولم يعرف حكمها غير جائز، وقال

  .)47(ابن حزم الظاهري
  

  :أدلة األقوال: المسألة الثالثة
  :أدلة القائلين باالستحباب: أوالً

 التي تحث على –أصحاب هذا القول حملوا األدلة 
 على الندب، وأقوى ما يمكن االستدالل به لهم –الشورى 

على الندب أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حينما بعث معاذ 
 لم يذكر فيه )48(ضي اهللا عنه إلى اليمن قاضياًبن جبل ر

المشاورة، وأقره النبي صلى اهللا عليه وسلم على ذلـك،ولو 
 - صلى اهللا عليه وسلم -كانت المشاورة واجبة ألمر النبي 

معاذ بن جبل بها ولما أقره على عدم ذكرها والعمل بها، كما 
وا أن القضاة من الصحابة رضوان اهللا عليهم لم يلتزم

الشورى في األقضية التي كانت تعرض عليهم، بل كان لكل 
واحد منهم منهجه وطريقته التي ترجع إلى اجتهاده، فالبعض 
كان يشاور، والبعض اآلخر كان يصدر حكمه بناء على 

، كما لم يأت في رسالة عمر بن )49(اجتهاده دون مشاورة
الخطاب إلى أبي موسى األشعري رضي اهللا عنهما ذكر 

ورد و إليك ي الفهم الفهم فيما أدلثم: "شاورة بل جاء فيهاللم
ا ليس في قرآن وال سنةعليك مم،ذلك عند قايس األمور  ثم 

 اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اهللا وأشبهها موأعرف األمثال ث
 .)50(."بالحق

ا ولي سعيد لم: "وقد روي عن اإلمام أحمد رحمه اهللا قوله
 كان يجلس بين القاسم وسالم ،دينةبن إبراهيم قضاء الم

 فكان يجلس ؛ وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة،يشاورهما
ما أحسن هذا لو كان الحكام " ،بين الحكم وحماد يشاورهما
  .)51("يفعلونه يشاورون وينتظرون

  
  أدلة القائلين بالوجوب: ثانياً

استدل القائلون بوجوب مشاورة القاضي للعلماء باألدلة 
ة، وحملوها على الوجوب، اءت تحث على المشاورالتي ج
 )52(}وشَاِورُهم ِفي الَْأمِر{ تعالىي في قولهر القرآنألن األم

الوجوب وقد تجرد عن القرائن الصارفة له إلى د يفي
وسلم  ، كما أن مشاورة النبي صلى اهللا عليه)53(الندب

ه رغم ألصحابه تؤكد هذا الوجوب، فقد كان مؤيداً بالوحي لكن
ذلك كان يشاورهم، بل جاء األمر الرباني من اهللا تعالى أن 

  .)54(يشاورهم
  

  أدلة القائلين بعدم جواز المشاورة: لثاًثا
استدل ابن حزم رحمه اهللا تعالى على عدم جواز مشاورة 

 بما ال يجوز الحكم فإذا لم يكن عالماً:" القاضي لغيره بقوله
وال يحل له إذا كان ، بالحكم لم يحل له أن يحكم بجهله ،إال به
 ثم يحكم  عنده علماً بما ذكرنا أن يشاور من يرى أنجاهالً
 وقد قال اهللا ،ه ال يدري أفتاه بحق أم بباطل ألنّ،بقوله
 فمن أخذ بما ال يعلم ،)55(} تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْموال{تعالى

  .)56(" وعصى اهللا عز وجل،فقد قفا ما ال علم له به
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  :الرأي الراجح
بعد هذا االستعراض ألقوال الفقهاء وأدلتهم، يرى الباحث 
أن الراجح في المسألة هو استحباب أن يشاور القاضي غيره 
من العلماء فيما أشكل عليه من مسائل، وال يجب عليه ذلك، 

  :وذلك لألسباب التالية
أدلة مشروعية الشورى كثيرة، وهذه األدلة تدل : أوالً
مبدأ الشورى من أبرز دعائم الحكم في اإلسالم، على أن 

ويكفينا استدالالً بفعل النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي ال 
ينطق عن الهوى، وكان مؤيداً بالوحي، إالّ أن اهللا سبحانه 

  .وتعالى أمره بالمشاورة
هناك قرائن صرفت األمر عن الوجوب إلى الندب، : ثانياً

يه وسلم، حيث لم يؤثر عنه أنّه مثل فعل النبي صلى اهللا عل
كان يشاور أصحابه في الخصومات، وحديث معاذ رضي اهللا 
عنه حينما بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن 
قاضياً، ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري 

  .رضي اهللا عنهما
إن قول ابن حزم رحمه اهللا بعدم جواز مشاورة : ثالثاً
ي لغيره من العلماء معلل بما إذا كان قد أخذ رأيهم القاض

إن على القاضي أن :  نقولاوحكم به دون أن يتبناه، لكنن
 يشاور العلماء، ويتناقش معهم في وجهة نظرهم، ومن ثم
يصدر حكمه فيما رآه مناسباً وأقرب إلى تحقيق العدالة، وال 

ذي تبناه يكون حينئذ قد حكم بقول غيره، إنّما حكم بقوله ال
وقد أكد ذلك اإلمام الشافعي رحمه . وأخذ به من أقوال غيره

قال : قال المزني: سألةم: "، وتبعه بذلك الماوردي فقالاهللا
وال يقبُل، وإن كان أعلم منه، حتى يعلم كعلمه أن " الشافعي

ذلك الزم له، من حيث لم تختلف الرواية فيه، أو بداللة عليه، 
وهذا : قال الماوردي".  أظهر منهأو أنّه ال يحتمل وجهاً

صحيح؛ ألنّه لم يؤمر بالمشاورة للتقليد، وإنّما أمر بها 
ليتوصل بها إلى معرفة ما لم يصل إليه من : أحدهما: ألمرين

األدلة، وربما خفيت عليه سنة علم بها المستشار، ولم يعلم به 
ليستوضح بمناظرتهم طرق االجتهاد، : والثاني. المستشير
فإن باجتماع الخواطر في . ل إلى غوامض المعانيوالتوص

  .)57("المناظرة يكمل االستيضاح والكشف
رة لم يشمله النهي في قوله فإذا أخذ القاضي بالمشاو

يجتهد  ألنه بعد المشاورة" وال تقف ما ليس لك به علم": تعالى
وبذلك لم تبق البن . بما يراه الحق وبما يحقق العدالةليحكم 

ما يقول من أن القاضي سيحكم حينئذ بقول حزم حجة في
  .غيره، وال يعلم إن كان ما أفتاه حقاً أو باطالً

 ضوابط مشاورة القاضي لغيره: الفرع الثاني
حينما تكلم الفقهاء عن مشاورة القاضي لغيره من العلماء، 

ذكروا في طيات كتبهم بعض الضوابط التي يمكن أن تنظم 
و تحقيق أقصى أنواع العدالة نحمبدأ المشاورة، وذلك سعياً 

  :الوصول إليها، ومنها يأمل في التي
يشترط في أهل المشورة أن يكونوا من العلماء أهل : أوالً

الفتوى والعلم، ويشترط فيهم ما يشترط في المفتي، وبالتالي 
يجوز مشاورة األعمى والعبد والمرأة، يقول الماوردي رحمه 

أن يفتي في الشرع، صح إن كل من صح : ومجموعها: "اهللا
أن يشاوره القاضي في األحكام، فتعتبر فيه شروط المفتي، 

فيجوز مشاورة األعمى والعبد . وال تعتبر فيه شروط القاضي
والمرأة، وإن لم يجز أن يكون كل واحد منهم قاضياً، ألن كل 

  )58(."واحد منهم يجوز أن يستفتي ويفتي
قاضي ال يشاور من هم ذهب بعض الفقهاء إلى أن ال: ثانياً

أقل منه علماً، لكن لم يرتض البعض اآلخر هذا األمر، بل 
إنّه قد يكون عند المفضول من النظر في المسائل ما : قالوا

ليس عند الفاضل، كما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد شاور 
  .)59(أصحابه، وهم أقل منه علماً ومعرفة

ي ال يشاور العلماء ذهب الحنفية إلى أن القاض: ثالثاً
بمحضر من الخصوم، بمعنى أن المشاورة تكون سرية بعد 
ذهاب الخصوم من بين يديه، حتى ال يعلم الخصم ما يدور 
بين القاضي وبين من يشاوره، وما يعزم عليه رأيه، وبالتالي 

  .)60(يحتال لدفعه
ذهب بعض الفقهاء إلى أن القاضي إذا خاف من : رابعاً

والعلماء مضرة، كأن يشتغل قلبه بهم وبالحذر جلوس الفقهاء 
منهم، حتى يؤدي ذلك إلى نقصان في فهمه، فاألولى حينئذ أن 

  .)61(ال يجلسوا إليه
  

  شاورة في تحقيق العدالة القضائيةأهمية الم: الفرع الثالث
تبرز أهمية المشاورة في تحقيق العدالة القضائية في 

  :األمور التالية
قاضي غيره من العلماء فإنّه قد يتنبه إلى إذا شاور ال: أوالً

  .)62(أشياء قد غفل عنها، أو خفيت عنه، ويتذكر ما نسيه منها
في المشاورة استخراج لألدلة، ومعرفة ما لم يصل : ثانياً

إليه منها، فربما خفيت عن المستشير سنة علم بها المستشار، 
  .)63(ولم يعلم بها المستشير

ة يستوضح القاضي طرق من خالل المشاور: ثالثاً
االجتهاد، ويتوصل إلى غوامض المعاني، ألن اجتماع اآلراء 
واألفكار في المناظرة يكمل االستيضاح ويزيد من كشف 

  .)64(خفايا المسألة
إذا عجز القاضي عن إدراك الحق بنفسه، فإنّه يحتاج : رابعاً

  .)65(إلى من يعينه إلدراكه، وال يتحقق ذلك إالّ بالتأمل والمشورة
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إن في المشاورة مزيد ثقة في الحكم الصادر عن : خامساً
القاضي، ذلك أن الحكم الصادر عن جمع من الفقهاء أقوى 

 فيمن الحكم الصادر عن شخص واحد، وبالتالي تكون الثقة 
الصادر عن عدة أشخاص أقوى، ألن الشخص الواحد م الحك

  .)66(قد يستبد برأيه
  

  في القانونالمشاورة : الفرع الرابع
بدالً من المشاورة، " المداولة"يستخدم القانونيون لفظ 
المشاورة بين أعضاء المحكمة : "وتعرف المداولة عندهم بأنّها

 انتهاء المرافعة، وقبل النطق في منطوق الحكم وأسبابه، بعد
  .)67("به

وال يشترط في المداولة أن تكون بين أكثر من قاض، فلو 
ن قاض واحد؛ فإن المداولة تكون من كانت المحكمة مشكلة م

  .)68(خالل تفكير القاضي في الدعوى
  

  كيفية المداولة
تتم المداولة إما أثناء انعقاد جلسة المحاكمة، وذلك بأن 
يتشاور أعضاء المحكمة فيما بينهم همساً، ثم يصدرون 
الحكم، أو تتم المداولة في غرفة خاصة يتبادل فيها القضاة 

م بعضا، ثم يعودون إلى جلسة المحاكمة الرأي بين بعضه
وأحياناً أخرى تكون المداولة من خالل تأجيل . إلصدار الحكم

النطق بالحكم إلى جلسة أخرى، وعندئذ تتم المداولة بين 
  .)69(أعضاء المحكمة قبل إصدار الحكم

  
  :شروط المداولة في القانون

اشترط قانون أصول المحاكمات المدنية األردني بعض 
  :)70(روط لتحقيق المداولة على الوجه الصحيح، وهيالش

تكون المداولة في األحكام سرية بين القضاة : أوالً
مجتمعين، وذلك ضماناً لحرية القضاة الذين سمعوا 

، وفي حالة إفشاء السرية فإن القاضي الذي أفشى )71(المحاكمة
سر المداولة يتعرض للعقوبات المسلكية، كما يترتب عليه 

 الحكم؛ ألن إفشاء سر المداولة من العيوب الجوهرية بطالن
  .)72(التي تسبب ضرراً للخصم

وال يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين : ثانياً
  .)73(سمعوا المرافعة، كما ال يجوز لكاتب المحكمة الحضور

تصدر األحكام بإجماع اآلراء أو بأكثريتها وعلى : ثالثاً
  .)75( يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكمالقاضي المخالف أن

  
  ين الشريعة والقانونمقارنة ب: الفرع الخامس

بعد هذا العرض لرأي الشريعة اإلسالمية لمبدأ المشاورة 

  :في القضاء، ورأي القانون في المداولة، يجد الباحث ما يلي
سبقت الشريعة اإلسالمية القوانين الوضعية في مبدأ : أوالً

 نجد التميز الحقيقي للشريعة اإلسالمية في هذا المشاورة، بل
المبدأ، من خالل حث الشريعة عليه، والطريقة التي نص 

  .عليها الفقهاء في كيفية المشاورة
قصر القانون المداولة على القضاة، بمعنى أن : ثانياً

المشاورة ال تكون إال للقضاة، بينما نرى أن الشريعة 
ية في أن يشاور العلماء ولو لم اإلسالمية أعطت القاضي الحر

يكونوا قضاة، فال يشترط في المستشار أن يتصف بصفات 
القاضي، وإنّما كل من صح أن يفتي، جاز أن يكون مستشاراً 

  .في أمور القضاء
سبق اإلسالم القوانين الوضعية في مسألة السرية في : ثالثاً
  .المشاورة
العلماء بعد ذهب الحنفية إلى أن القاضي يشاور : رابعاً

ذهاب الخصوم، أو يبعد الخصوم ثم يشاورهم، وفي هذا 
الحكم تأصيل لفكرة المداولة المعمول بها في كثير من 

  .)76(القوانين الحديثة
  

األمر بالصلح قبل إصدار الحكم وعالقته : المطلب الرابع
  بالعدالة القضائية

شرع اهللا سبحانه وتعالى الصلح، ومن األدلة على 
  :)77(مشروعيته
وِإن ِخفْتُم ِشقَاقَ بيِنِهما فَابعثُوا حكَما {: قوله تعالى: أوالً

ِمن َأهِلِه وحكَما ِمن َأهِلها ِإن ُيِريدا ِإصلَاحا ُيوفِِّق اللَُّه بينَُهما 
  .)78(}ِإن اللَّه كَان عِليما خَِبيرا

 خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو وِإِن امرَأةٌ{: قوله تعالى: ثانياً
 والصلُْح ،ِإعراضا فَلَا ُجنَاح علَيِهما َأن ُيصِلحا بينَُهما ُصلْحا

ر79(}خَي(.  
وجه الداللة في اآليتين أن اهللا سبحانه وتعالى ندب 

ترك بعض الزوجين إلى الصلح فيما بينهما عند التنازع، ف
 خير من طلب ، بعقد النكاح وتماسكاً،مةالحق استدامة للحر

  .)80(الفرقة والطالق
ه  أنّرضي اهللا عنهعب بن مالك ما جاء عن ك: ثالثاً
 كان له عليه في عهد رسول اهللا بن أبي حدرد ديناًاتقاضى 

 فارتفعت أصواتهما حتى ،صلى اهللا عليه وسلم في المسجد
 فخرج ،لى اهللا عليه وسلم وهو في بيتهصسمعها رسول اهللا 

حتى كشف سجف م إليهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
 لبيك يا : فقال. يا كعب: ونادى كعب بن مالك فقال،حجرته

 قال . فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك.رسول اهللا
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . قد فعلت يا رسول اهللا:كعب
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  .)81(" قم فاقضه:وسلم
وفي هذا الحديث جواز المطالبة : "يقول النووي رحمه اهللا

 واإلصالح ، صاحب الحقإلى والشفاعة ،بالدين في المسجد
  .)82(" وحسن التوسط بينهم،بين الخصوم

 موضوع الصلح بين ىوقد أشار الفقهاء رحمهم اهللا إل
دب للقاضي ويستحب له أن يدعو الخصوم، وكيف أنّه ين

لك بعض الخصوم للصلح فيما بينهم، لكنّهم وضعوا لذ
  :)83(الضوابط التي تحقق العدالة القضائية، كما يلي

إن األمر بالصلح يكون إذا أشكل على القاضي : أوالً
  . )84(الحكم في القضية التي أمامه، ولم يعرف وجه الحق فيها

إذا كان الخصمان من أهل الفضل، أو كان بينهما : ثانياً
  .)85(رحم، طلب القاضي منهما الصلح

ذا تبين للقاضي وجه الحق، لكنه يخشى أن يتفاقم إ: ثالثاً
األمر والنزاع بين الخصوم إذا أصدر حكمه، فإنّه حينئذ 

  .)86(يحاول الصلح بينهم
وقد تنبه الفقهاء إلى مسألتين مهمتين في الصلح بين 

  :الخصوم
أن الصلح يجب أن يكون قائماً على الرضا به، : األولى

 أحدهما عنه، يجب على فإذا لم يرض الخصمان أو امتنع
  .)87(القاضي أن يحكم بينهما حينئذ

أن الحق إذا ظهر، وتبين وجهه فإن على القاضي : الثانية
أن ال يأمر بالصلح في غير الحاالت التي تم ذكرها سابقاً، 
وهي خشية تفاقم األمور، أو في حالة كون المتخاصمين من 

ت يجب على الفضل أو األرحام، ففي غير هذه الحاال أهـل
القاضي أن يصدر حكمه فوراً، ذلك أن الصلح فيه هضم 
لبعض الحقوق، وبالتالي يكون اإلصرار على الصلح ظلماً 

  .)88(للناس
  

  عالقة األمر بالصلح بالعدالة القضائية
أشار الفقهاء إلى أهمية الصلح في تحقيق العدالة القضائية 

 الشحناء  القضاء أمر يوجبأنإذا وجد ما يقتضيه، ذلك 
ه أقرب لجمع  فإنّ؛ بخالف الصلح بين الخصوم،والتفرق

 بحكمه تفاقم قاضي الىخشيكأن ، الخواطر وتأليف النفوس
بالصلح ، فيأمرهما، العداوةبين الخصمين فتنشأ بينهما األمر 
  .)89( للفتنةسداً

ومن أجمل ما قيل في جانب الصلح العادل قول ابن القيم 
 حق اهللا وحق :والحقوق نوعان: "رحمه اهللا، حيث يقول

 ، والزكوات، كالحدود، فحق اهللا ال مدخل للصلح فيه،اآلدمي
ا الصلح بين العبد وبين ربه في م وإنّ،والكفارات ونحوها

ا حقوق اآلدميين فهي التي تقبل  وأم،إقامتها ال في إهمالها

 والصلح  العادل هو الذي .الصلح واإلسقاط والمعاوضة عليها
فأصلحوا "به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم كما قال أمر اهللا 

 وكثير من ، والصلح  الجائر هو الظلم بعينه،"بينهما بالعدل
  ظالماً بل يصلح صلحاً،الناس ال يعتمد العدل في الصلح

من حق   فيصالح بين الغريمين على دون الطفيفجائراً
  .)90( "أحدهما
  

  تأخير إصدار الحكم: المطلب الخامس
في القضاء ونصب القاضي فصل الخصومات األصل 

وحسم المنازعات، وإرجاع الحقوق ألصحابها، وكلما كان 
فصل الدعوى أسرع، كان ذلك أحسن ألن الحقوق ستصل 

، فإذا وصلت الدعوى )91(إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن
المقامة أمام القاضي إلى مرحلة إصدار الحكم فيها، بحيث 

 متطلبات إصدار الحكم، وتوفرت تكون قد استكملت جميع
فيها جميع الشروط، فاألصل العام الذي نص عليه الفقهاء هو 

، )92(وجوب إصدار الحكم فور توافر شروطه وانتفاء موانعه
تأخير القضاء بعد : وقال الكرابيسي: "جاء في لسان الحكام

اعلم :"  وجاء في غمز عيون البصائر،)93("ثبوت الحق ظلم
القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة أنّه يجب على 

على سبيل الفور، فلو أخّر أثم لتركه الواجب، وهو قضاؤه 
  .)94("بها

لكن رغم أن الفقهاء قالوا بوجوب إصدار الحكم إذا 
توفرت شروطه، إالّ أنّهم استثنوا بعض الحاالت التي يجوز 

  :فيها تأخير الحكم، وهي
  في المذهب الحنفي: أوالً
هب الحنفية إلى أن األصل العام عدم جواز تأخير الحكم ذ

بعد توافر شرائطه، وأن القاضي يأثم في حالة تأخير الحكم 
دون سبب، لكنّهم استثنوا الحاالت التالية وجوزوا فيها تأخير 

  :)95(الحكم، وهي
  :الحالة األولى

في حالة رجاء الصلح بين الخصوم، سواء أكانوا أقارب 
ن القضاء يورث الضغينة؛ فيحترز عنه ما أمكن أم أجانب، أل

 .ذلك، ولكن ال يجب عليه أن يردهما أكثر من مرتين
 :الحالة الثانية

 من أجل إحضار – أي طلب إمهاله –إذا استمهل المدعي 
 البينة، أو استمهل المدعى عليه حتى يأتي بدفع للدعوى، فإن

با وال يعجل على القاضي حينئذ أن يمهلهما ويجيبهما لما طل
  .بالحكم

  :الحالة الثالثة
إذا تولد لدى القاضي ريبة في الشهود والبينات التي قدمت 
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في الدعوى، ومن األمثلة التي ذكرها الحنفية في حالة إذا 
شهد عند القاضي ثالثة شهود، ثم يقول أحدهم قبل إصدار 

ويسمعه القاضي . استغفر اهللا، لقد كذبت في شهادتي: الحكم
 يعينه بذاته، ثم يسألهم القاضي فيصرون على دون أن

شهادتهم، فيخرجهم القاضي حينئذ من عنده حتى يعيد النظر 
  .فيما شهدوا به

  
  في المذهب المالكي: ثانياً

  :)96(استثنى المالكية الحاالت التالية
  :الحالة األولى

أن يشكل على القاضي األمر، ويلتبس عليه كالم 
يحكم بينهما حتى يتضح له وجه الخصمين، فال يحل له أن 

الحق، وله أن يأمر بالصلح حينئذ، أما إن تبين له وجه الحكم 
  .فال يعدل إلى الصلح، بل يصدر حكمه على الفور

  :الحالة الثانية
إذا خشي القاضي تفاقم األمر، وحدوث مفسدة أعظم 
بإصداره للحكم، فله حينئذ أن يؤخر إصداره ويطلب من 

  .ما بينهماالخصمين الصلح في
  :الحالة الثالثة

إذا كان الخصمان من أهل الفضل والعلـم، فإنّه 
للصلح فيما  يستحـب للقاضـي أن يؤخر الحكم، ويدعوهما

  .بينهما
  :الحالة الرابعة

إذا كان بين الخصمين قرابة رحم، فإنّه حفاظاً على هذه 
العالقة يستحب للقاضي أن يؤخر الحكم بينهما أمالً في أن 

  .حايتصال
  
  الشافعي في المذهب: ثالثاً

ذهب الشافعية إلى أن األصل عدم جواز تأخير الحكم إذا 
توافرت شروط إصداره، إال إذا رضي الخصمان بالتأخير، 

  .)97(فيجوز للقاضي تأخير الحكم حينئذ
  
  في المذهب الحنبلي: رابعاً

ذهب الحنابلة إلى عدم جواز تأخير الحكم إالّ إذا أشكل 
ى القاضي ولبس عليه، ألن الحكم في هذه الحالة األمر عل

  . )98(يعتبر حكماً بالجهل، وذلك ال يجوز
  
  في المذهب الظاهري: خامساً

يرى ابن حزم رحمه اهللا عدم جواز تأخير الحكم مطلقاً إذا 
ظهر وجه الحق، حتى ولو طمع القاضي بأن يصطلح 

حيث الخصوم، ويستدل بفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
لم يؤثر عنه أنّه رد الخصوم بعد ظهور الحق، كما أن اهللا 

: ، وقال أيضاً)99(}كُونُوا قَواِمين ِبالِْقسِط{: سبحانه وتعالى قال
: ، وقال تعالى أيضاً)100(}وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى{
}كُمبر ٍة ِمنغِْفراِرُعوا ِإلَى مسبالحق حين ، فمن حكم)101(}و 

يبدو إليه فقد قام بالقسط، وأعان على البر والتقوى، وسارع 
لم يسارع إلى مغفرة غفرة من ربه، ومن تردد في ذلك؛ ى مإل

  .)102(من ربه، وال قام بالقسط، وال أعان على البر والتقوى
  :الرأي المختار

يرى الباحث أن األصل على القاضي أن يصدر الحكم 
وعدم وجود ما يمنع، لكن هناك بعض فور توافر شرائطه، 

الحاالت التي يجوز فيها تأخير الحكم، وذلك في حالة وجود 
مصلحة تقتضي التأخير، ومن االستثناءات التي يمكن 

وقوع فتنة إذا خشي القاضي : ن أقوال الفقهاءاعتبارها م
أكبر، وتفاقم األمر في حالة إصداره الحكم، أو في حالة 

صوم، أما الحاالت األخرى التي ذكرها رجائه الصلح بين الخ
تأخير الحكم في : الفقهاء ففيها نظر، فالقضية المطروحة هي

حالة ظهور وجه الحق في الدعوى، بينما نجد أن معظم 
الحاالت التي ذكرها الفقهاء تسبق تلك الفترة، وال يكون الحق 

  :قد ظهر فيها، كما يلي
إذا استمهل :ر الحكمقول الحنفية إن من حاالت تأخي: أوالً

المدعي من أجل إحضار البينة، أو استمهل المدعى عليه حتى 
يأتي بدفع للدعوى، وهذا االستمهال يكون قطعاً قبل ظهور 
الحق، ألن المدعي يطلب إمهاله ليأتي بالبينة، والمدعى عليه 
يطلب إمهاله ليأتي بما يدفع به الدعوى أو البينة، وال يكون 

  .ه الحق، إنّما يكون قبلهذلك بعد تبين وج
إذا تولد : قول الحنفية إن من حاالت تأخير الحكم: ثانياً

لدى القاضي ريبة في الشهود والبينات التي قدمت في 
وأيضاً هذه الحالة تمنع من ظهور الحق، ألن هذه . الدعوى

الريبة أوجدت شكوكاً لدى القاضي في صحة ما أراد أن يحكم 
قاطعاً بصحة حكمه، وال يكون الحق قد به وبالتالي ال يكون 

  .بان أمامه يقيناً
قول المالكية والحنابلة إن القاضي يؤخر الحكم إذا : ثالثاً

كان قد أشكل عليه األمر ولبس فيه، أيضاً مثل هذا يقال قبل 
توجه الحق، ألن القاضي إذا أشكلت عليه المسألة ال يصدر 

جه الحق، وإال كان قراره فيها، وال يكون قد توجه عنده و
حاكماً بما جهله، فكيف يحكم بشيء لم يتضح له فيه وجه 

  .الحق
  تأخير إصدار الحكم في القانون

ذهب قانونا أصول المحاكمات المدنية والشرعية 
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األردنيان إلى أن على القاضي بعد انتهاء المحاكمة وختمها 
أن يصدر الحكم في الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة، 

 أجاز القانونان تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة الحقة، ولكن
بحيث ال تتجاوز ثالثين يوماً في قانون أصول المحاكمات 
المدنية، وعشرة أيام في قانون أصول المحاكمات 

  .)103(الشرعية
 

ضمانات تحقيق العدالة القضائية عند إصدار : المبحث الثاني
  الحكم

نات التي تحقق سيتناول الباحث في هذا المبحث الضما
  .العدالة القضائية بعد نظر الدعوى وتوجه إصدار الحكم

  
  الوضع النفسي للقاضي حال صدور الحكم: المطلب األول

القاضي مأمور بالعدل، منهي عن الجور في حكمه، لذا 
يمنع القاضي من فعل كل ما يؤدي إلى الجور، أو يجعله 

 الوضع ، ومن هذا المنطلق بحث الفقهاء)104(يقترب منه
النفسي للقاضي حال نظره الدعوى، وإصداره الحكم، وما له 
من تأثير في تحقيق العدالة، وهذا ما سيتم بحثه في الفروع 

  :التالية
  قضاء القاضي عند الغضب: الفرع األول

حرص الفقهاء كل الحرص على تحقيق العدالة القضائية، 
ب لذا اهتموا بالجانب النفسي للقاضي، وركزوا على جان

الغضب، وكيف أن انفعال الغضب يسد على القاضي منافذ 
اإلدراك الصحيح لجوانب القضية المختلفة فيظهر حكمه غير 

  .سليم
وقد اتفق الفقهاء على أنّه ال ينبغي للقاضي أن يحكم بين 

رضي بكرة ي أب، وذلك لما جاء عن )105(اثنين وهو غضبان
 بأن ال تقضي بين :إلى ابنه وكان بسجستاناهللا عنه أنّه كتب 

ي سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم  فإنّ،وأنت غضبانين اثن
  .)106("ثنين وهو غضباناال يقضين حكم بين : "يقول
  

عالقة منع القاضي من القضاء وهو غضبان بالعدالة 
  القضائية

ذكر الفقهاء السبب في منع القاضي من القضاء وهو 
  :)107(ا يليغضبان، وعالقته بالعدالة القضائية، كم

في حالة الغضب ينعدم اعتدال حال القاضي، : أوالً
  .وبالتالي يخشى عدم تحقيقه للعدالة القضائية

في حالة الغضب، قد يجري على لسان القاضي ما : ثانياً
ال ينبغي أن يسمعه الناس منه، وبالتالي قد يفقد هيبته أمامهم، 

  .وال يثق الناس بأحكامه

لقاضي على وجه ال ينبغي أن يراه قد يتغير لون ا: ثالثاً
  .الناس عليها، كي ال يفقد هيبته أمامهم

إذا ظهر من القاضي الغضب، قد يؤدي إلى أن : رابعاً
يعجز صاحب الحق عن إظهار حقه؛ خوفاً من القاضي 

  .وخوفاً من أن يعاقبه، وبالتالي ال تتحقق العدالة القضائية
ى تسرعه في إذا غضب القاضي قد يؤدي ذلك إل: خامساً

  .الحكم مع قلة تثبته منه
منع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي الغضب ي: سادساً

  .يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب
 وهل يستريب عاقل في أن: "يقول ابن القيم رحمه اهللا
يقضي القاضي بين  ال: "لا قاالنبي صلى اهللا عليه وسلم لم

 الغضب يشوش عليه  ألنما كان ذلكإنّ". اثنين وهو غضبان
 ويحول بينه وبين استيفاء ، ويمنعه من كمال الفهم،قلبه وذهنه

  .)108(" ويعمى عليه طريق العلم والقصد،النظر
  

  أثر الغضب على الحكم القضائي: الفرع الثاني
بالرغم من أن الفقهاء قالوا بعدم جواز قضاء القاضي 

إن القاضي إذا : وهو غضبان إالّ أن جمهور الفقهاء قالوا
استمر ومضى في اإلجراءات وأصدر حكمه، فإن الحكم 

، واستدلوا على نفاذ حكم )109(صحيح نافذ إذا وافق الحق
عبد اهللا بن الزبير رضي القاضي في حالة الغضب بحديث 

النبي  عند  رجال من األنصار خاصم الزبير أن:اهللا عنهما
التي يسقون بها  )110(حرةراج الصلى اهللا عليه وسلم في ِش

 . فأبى عليه،ح الماء يمر سر: فقال األنصاري،النخل
 فقال رسول اهللا ، النبي صلى اهللا عليه وسلمعندفاختصما 

 أرسل الماء  ثم،سق يا زبيرا: "رصلى اهللا عليه وسلم للزبي
 .بن عمتكان كان آ : فقال؛ فغضب األنصاري".إلى جارك

يه وسلمن وجه رسول اهللا صلى اهللا علفتلو،سق يا ا: " قال ثم
  .)112(")111(رد احبس الماء حتى يرجع إلى الج ثم،زبير

وجه الداللة في الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  .)113(قضى للزبير في غضبه

وفرق المالكية في قول بين الغضب الكثير فال يصح 
، بينما )114(حكمه، والغضب اليسير فال يؤثر في صحة الحكم

ذهب الحنابلة في قول عندهم إلى بطالن حكم القاضي في 
غضبه، ذلك أن الحديث جاء بنهي القاضي عن الحكم أثناء 
الغضب، والنهي يقتضي البطالن، وبالتالي ال يصح 

أن الغضب : ، ونقـل ابن قدامـة قوالً آخر)115(حكمه
ُيبطـل الحكم إذا كان قبل اتضاح الحكم في المسألة، أما إذا 

ضح الحكم ثم غضب القاضي فإن ذلك ال يمنعه من الحكم، ات
  .)116(ألن الحق قد استبان قبل الغضب فال يؤثر فيه
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  :الرأي الراجح
يرى الباحث أن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور 
بأن القاضي إذا حكـم وهـو غضبان؛ ووافق قضاؤه الحق، 

 النبي صلى اهللا عليه فإنّه الحكم يعتبر نافذاً، ودليل ذلك فعل
وسلم في قصة الزبير، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم حكم في 
النزاع وهو غضبان، ولو كان الحكم باطالً لبينه النبي صلى 
اهللا عليه وسلم، ولما سكت عنه، فرغم أن النبي صلى اهللا 
عليه وسلم ال ينطق عن الهوى، ومعصوم عن الخطأ، إالّ أنّه 

 عن حكمه في قصة الزبير وعدم يشرع لألمة، فسكوته
التعليق عليها يدل على أن القضية راجعة في أصلها إلى 

  .موافقة الحق
وإذا نظرنا إلى العلة في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا ه أنّالذي نهى فيه عن الحكم أثناء الغضب لوجدنا 
والغضب بنفسه ال ، رتب النهي على الغضبعليه وسلم 

 وهو ،ما ذلك لما هو مظنة لحصولهفيه لمنع الحكم وإنّمناسبة 
 ، ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر،تشويش الفكر

 مطرد ، وهووحصول هذا قد يفضي إلى الخطأ عن الصواب
مع كل غضب ومع كل إنسان فإن أفضى الغضب إلى عدم 

إن لم  خالف على عدم صحته، أما تمييز الحق من الباطل فال
، ووافق الحق، فال وجه للقول ببطالنه،  إلى هذا الحديفض

  .)117( أحواله الكراهةكثرأإن : وإنّما يمكن القول
  

  تشويش الفكر عند القاضي: الفرع الثالث
لم يتوقف الفقهاء عند مسألة الغضب، بل كانت لهم نظرة 
أخرى تعتمد على مصلحة الخصوم، وتحقق العدالة القضائية 

 األحكام، لذا فكروا في العلة التي منعت المرجوة من إصدار
الحاكم من أن يقضي أثناء غضبه، وهل كل ما يؤدي إلى 
تشويش الفكر داخل فيه أم ال، وعند الرجوع إلى كتب أصول 
الفقه تبين للباحث أن الغضب ليس علة لذاته، وإنّما العلة في 
ما يتضمنه الغضب من تشويش للفكر مما يلزم منه عدم 

وله عليه ق: "على الحكم بالحق، يقول الغزالي رحمه اهللالقدرة 
 تنبيه على أنفيه "  القاضي وهو غضبانيال يقض: "مالسال

 بل لما ؛ ليس علة لذاتههكن، لالغضب علة في منع القضاء
 حتى يلحق به ،يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر

 بل ، ال لعينه فيكون الغضب مناطاً، والمتألم، والحاقن،الجائع
  .)118("لمعنى يتضمنه

 ال :"وله عليه الصالة والسالمق: "ويقول الرازي رحمه اهللا
 العلة هي  ظاهره يدل على أن،"يقضي القاضي وهو غضبان

ا علمنا أن الغضب اليسير الذي ال يمنع من  ولكن لم،الغضب
 الجوع المبرح واأللم  وأن،استيفاء الفكر ال يمنع من القضاء

 بل ،ست هي الغضبي علة المنع ل علمنا أن؛مبرح يمنعال
  .)119("تشويش الفكر

ال : "وقوله عليه السالم:" ويقول السرخسي رحمه اهللا
فيه تنصيص على ، "يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان

  حتى دار الحكم معه وجوداً، والعلة فيه شغل القلب،الغضب
  .)120("وعدماً

لفقهاء إلى منع القاضي من وبناء على ذلك كله، ذهب ا
الحكم بين الناس إذا أصابه ما يشوش فكره، وقد ذكروا أمثلة 
عديدة لألسباب التي قد تشوش الفكر وتشغله عن القضاء غير 

  :)121(الغضب، مثل
  .شدة الجوع -1
  . العطش الشديد-2
  .)122(وهو حبس البول: قنحال  -3
  .)123(وهو حبس الغائط: حقب ال-4
  .لغمواالهم  -5
  . والمرض الشديدينالوجع -6
  .النعاس -7
  .البرد المؤلم -8
  .الحر المزعج -9

  .ملل ال-10
  .كسل ال-11
  . المزعج الخوف-12
  . الفرح الغالب-13
  . الحاجة إلى الجماع-14
  . القلق-15
  .وهو ضيق التنفس:  اللقس-16

وتأخذ هذه األسباب التي تشوش الفكر حكم الغضب في 
لحكم بوجودها، وأنّه إن حكم مع وجودها منع القاضي من ا

ووافق الحق، فحكمه نافذ عند الجمهور، باطل في قول عند 
  .)124(الحنابلة
  

  العالنية في المحاكمة وإصدار الحكم: المطلب الثاني
أن يمكّن : يقصد بعالنية المحاكمة وإصدار الحكم

األشخاص من حضور المحاكمة، سواء في أثناء المحاكمة، 
  .)125(النطق بالحكمأو عند 

وهذا المبدأ لم ينص عليه الفقهاء صراحة، إالّ أنّه عند 
النظر في أقوال الفقهاء نجد أنّهم قد قاموا بتطبيق هذا المبدأ، 

  :ويبرز مبدأ العلنية في األمور التالية
كان القضاء في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم يتم : أوالً

بة وأسماعهم، ومن األمثلة في المسجد علناً أمام أعين الصحا
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التي تدل على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقضي في 
ه تقاضى  أنّرضي اهللا عنهعب بن مالك المسجد ما جاء عن ك

 كان له عليه في عهد رسول اهللا صلى اهللا بن أبي حدرد ديناًا
 فارتفعت أصواتهما حتى سمعها ،عليه وسلم في المسجد

 فخرج إليهما ،عليه وسلم وهو في بيتهلى اهللا صرسول اهللا 
 ،حتى كشف سجف حجرتهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

 لبيك يا رسول : فقال. يا كعب:ونادى كعب بن مالك فقال
 قد : قال كعب. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك.اهللا

 قم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.فعلت يا رسول اهللا
 .)126("فاقضه

القضاء في : "وروي عن اإلمام مالك رحمه اهللا قوله
  .)127("المسجد من أمر الناس القديم

نص الفقهاء على استحباب حضور الفقهاء وأهل : ثانياً
، )128(العلم مجلس القاضي، واستحباب أن يدعوهم لحضوره

يستحب أن يحضر مجلسه أهل : "يقول ابن قدامة رحمه اهللا
 .)129("العلم من كل مذهب

نص بعض الفقهاء على مسألة الجلوس مع القاضي، : ثالثاً
: واستحباب عدم جلوسه وحـده، يقول شيخي زاده رحمه اهللا

س وحده ـوال يجلويجلس معه من كان معه في المجلس، "
قد و. )130("وتبعد عنه األعوان، ألنه أهيب ،ه يورث التهمةألنّ

حضر  عثمان رضي اهللا عنه ما كان يحكم حتى يروي أن
  .)131(أربعة من الصحابة

نص الفقهاء على مسألة حضور الشهود مجلس : رابعاً
القاضي، حيث يشهدون على ما يتم خالل الدعوى من 

 إلى وجوب أن )132(إجراءات وإصدار للحكم، فذهب المالكية
يحضر القاضي الشهود ليحضروا الدعوى ويشهدوا على 

 إلى استحباب )134(ابلة والحن)133(إجراءاتها، بينما ذهب الحنفية
إحضار الشهود، وسواء كان الحكم بالوجوب أو االستحباب، 
فإنّه يدل على أن الدعوى وإصدار الحكم كان يتم علناً أمام 

 .الناس
 

   عالقة عالنية اإلصدار بالعدالة القضائية-
يحقق مبدأ العلنية العدالة القضائية، وتبرز فائدته في 

  :)135(األمور التالية
جلوس القاضي وحده ومنع الناس من الحضور يولد : أوالً

عند الناس شعوراً بأن القاضي ربما ظلم أو أخذ رشوة، وال 
  .)136(يعرف أحد الطريقة التي حكم بها

حفظ هيبة القضاء، فإنّه إن جلس وحده لن يوجد من : ثانياً
يعاونه إذا تجرأ عليه الخصوم وحاولوا التعدي عليه، ولن 

  .)137(الجلساتيستطيع ضبط 

يمكن من خالل حضور بعض األشخاص كالشهود، : ثالثاً
أن يحفظ ما يدور خالل المحاكمة من إقرارات وأحكام، 

  .)138(فيحتج بها على الخصوم
تعتبر العلنية ضمانة من ضمانات تحقيق العدالة، : رابعاً

حيث يعلم القاضي أنّه مراقب، وأن ما يفعله خالل المحاكمة 
س، وقد يوصلونه إلى الحاكم، وبالتالي يجد من يعلمه النا

المجتمع عوناً على نفسه وعلى الخصوم، ولذلك سيسعى 
  .)139(جاهداً لتحسين أداء عمله القضائي

  
   علنية المحاكمة في القانون-

يعتبر القانون العلنية من المبادئ األساسية في النظام 
هذا المبدأ، القضائي، لذا نجد أن معظم القوانين قد نصت على 

ومن ذلك قانون أصول المحاكمات المدنية األردني الذي يرى 
أن األصل أن تكون المحاكمة علنية، إالّ أنّه يجوز في بعض 
الحاالت أن تكون المحاكمة سرية إذا رأت المحكمة ذلك، أو 
طلبه أحد الخصوم، وكان األمر متعلقاً بالحفاظ على النظام 

  .)140(أو حرمة األسرةالعام، أو مراعاة لآلداب، 
ويرى القانونيون أن تحقق العلنية ال يقتضي السماح 
للجميع بدخول قاعة المحكمة وحضور الجلسة، بل قد يقتصر 
الحضور على عدد محدود يتناسب مع حجم صالة المحاكمة، 

  .)141(وال يعتبر هذا األمر مخالفاً لمبدأ العلنية
 إلى ما ذهب وقد ذهب قانون أصول المحاكمات الشرعية

إليه قانون أصول المحاكمات المدنية من أن األصل في 
المحاكمة أن تجرى بشكل علني، وأنّه يمكن إجراؤها بشكل 
سري إذا توافرت األسباب التي تقتضي ذلك كالحفاظ على 

 .)142(النظام العام، أو مراعاة لآلداب، أو حرمة األسرة
  

  تسبيب الحكم القضائي: المطلب الثالث
ذكر األسباب والعلل التي : د بتسبيب الحكم القضائييقص

وقد حرصت . )143(أدت إلى قناعة القاضي بما حكم به
القوانين الحديثة على تطبيق هذا المبدأ، وحثت عليه القضاة، 
 ولكن هل القوانين الحديثة هي التي شرعت هذا المبدأ، أم أن

حث في يبينه الباالمسلمين هم السباقون في ذلك، هذا ما س
  :المسألة التالية
  التأصيل الشرعي لتسبيب األحكام: الفرع األول

عند النظر في كتب الفقهاء نجد أنّهم سبقوا القوانين 
المعاصرة في هذا المبدأ، وأشاروا إلى ضرورة تسبيب الحكم 
القضائي، كما أنّهم بينوا أهميته، وسينقل الباحث بعض 

يل لمبدأ تسبيب النصوص من كتب الفقهاء التي فيها تأص
  :األحكام
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وفي المبسوط : "يقول ابن الهمام الحنفي رحمه اهللا: أوالً
 ويبين ،ه ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضي عليه أنّ:ما حاصله

  .)144("ه فهم حجتهويبين له أنّ، له وجه قضائه
 –وأحب للقاضي : "يقول اإلمام الشافعي رحمه اهللا: ثانياً

 : ويقول له، ويبين له،أن يجلسه –إذا أراد القضاء على رجل 
 واحتج ، وجاءت البينة عليك بكذا،احتججت عندي بكذا

 ليكون أطيب . فرأيت الحكم عليك من قبل كذا،خصمك بكذا
 وأحرى إن كان ،ن التهمةع وأبعد ،لنفس المحكوم عليه

  .)145("القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه
ويستحب إذا أراد الحكم أن : "هللايقول النووي رحمه ا: ثالثاً

 ورأيت ، قامت البينة عليك بكذا:جلس المحكوم عليه ويقولُي
 وأبعد عن ، ليكون أطيب لقلبه. من قبل كذاالحكم عليك

  .)146("التهمة
فإذا استكتب القاضي : "يقول الماوردي رحمه اهللا: رابعاً

من وصفنا، وأحضره مجلس حكمه، وأجلسه في االختيار عن 
ره؛ ليثبت ما يحكم به من إقرار، أو سماع بينة، أو تنفيذ يسا

حكم يذكر فيه المحكوم له والمحكوم عليه بأسمائهما 
، من إقرار أو وأنسابهما، وبقدر ما حكم به، وسبب حكمه

  .)147("بينة
  

  الحاالت التي ُيلزم القاضي فيها بالتسبيب: الفرع الثاني
ها القاضي بذكر ذكر الفقهاء بعض الحاالت التي يلزم في

 :)148(أسباب حكمه، منها
  :الحالة األولى

 يلزم ببيان )149(ذهب الشافعية إلى أن قاضي الضرورة
مستنده في سائر أحكامه، وال يقبل قوله دون بيانه لمستنده في 

 مستنداً، ويشمل  بمستنٍدسحكمه، ألنّه يحتمل أن يظن ما لي
  :منقاضي الضرورة كالً 

  .اسقالقاضي الف: أوالً
  .القاضي الجاهل: ثانياً
  .القاضي المقلد: ثالثاً
  .المرأة إذا تولت القضاء: رابعاً

  : الحالة الثانية
 إذا حكم القاضي مستنداً إلى علمه، فعليه أن يبين أن

قد علمت أن له عليك ما ادعاه، : مستنده هو ذلك، فيقول
  .)150(وحكمت عليك بعلمي

  : الحالة الثالثة
ئ يستحق النقض، وأراد طاي على حكم خالقاضإذا عثر 

أن ينقضه ويبطله، فعليه أن يذكر السبب في نقضه، حتى ال 
  .)151(يكون النقض ألجل الجور واتباعاً للهوى

  أهمية التسبيب في تحقيق العدالة القضائية: الفرع الثالث
لتسبيب األحكام دور كبير في تحقيق العدالة القضائية، 

  :التاليةويتمثل ذلك في األمور 
يشعر المحكوم عليه في حالة تسبيب األحكام : أوالًَ

بالطمأنينة،  ألنه يعرف أن القاضي حينما أصدر حكمه؛ إنّما 
أصدره بناء على أسباب حقيقية مقنعة، وبالتالي يكون بعيداً 

  .)152(عن تهمة المحاباة والظلم
يزداد الناس ثقة بالقاضي وبأحكامه، فإنّه في حالة : ثانياً

عدم وجود التسبيب، قد يدعي المحكوم عليه الظلم، ويتهم 
القاضي بالمحاباة، وهذا يؤثر في عوام الناس الذين يسمعون 

  .)153(شكايته، وبالتالي سيفقدون ثقتهم في عدالة القاضي
من خالل التسبيب نضمن عدم تحيز القاضي في : ثالثاً

  .)154(قضائه لفئة معينة
ب حكمه يضمن أنّه قام قيام القاضي بتسبي: رابعاً

بإجراءات المحاكمة على الوجه الصحيح، وأنّه اطلع على 
جميع وقائعها، وفهم ما دار خاللها من إنكار وإقرار 

  .)155(وإثبات
يمكّن التسبيب المحكمة العليا من تقدير األحكام : خامساً

  .)156(المطعون فيها ومراقبتها
  

  تسبيب األحكام في القانون: الفرع الرابع
يعتبر تسبيب األحكام من أشق المهام الملقاة على عاتـق 
القاضي، ألنّـها تتطلب مـنه أن يقتنع بما توصل إليه من 
قرار في الدعوى، وأن يقنع به أصحاب الشأن، وكل من 

  .)157(يطلع عليه بقصد مراقبته
وألهمية التسبيب وضرورته في تحقيق العدالة القضائية، 

اكمات المدنية األردني على فقد نص قانون أصول المح
وجوب أن يبين القاضي أسباب حكمه الذي حكم به، فقد جاء 

المحكمة التي أصدرته، وتاريخ : يجب أن يبين في الحكم: "فيه
إصداره، ومكانه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره 
وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل، وحضورهم أو 

الئهم، كما يجب أن يشتمل الحكم على غيابهم، وأسماء وك
عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، وخالصة 

لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم،  موجزة
  .)158("ومنطوقه

كما نص قانون أصول المحاكمات الشرعية على ضرورة 
يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً، : "إدراج أسباب الحكم، فجاء فيه

لقاضي، وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار وموقعاً من ا
  .)159("علل الحكم وأسبابه، والنصوص التي استند إليها

فإذا لم يذكر في الحكم أسبابه، فإنّه يفسخ كما نصت على 
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: ذلك محكمة االستئناف الشرعية، حيث جاء في أحد قراراتها
علله وأسبابه، كما تقتضي : إذا لم يدرج في متن قرار الحكم"
من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ) 103(ذلك المادة ب

  .)160("يفسخ
  

  الخاتمــة
  

 أوالً وآخراً على ما من به وأعطى، ووفق الحمد هللا
ويسر، من إتمام هذه الدراسة، وقد توصلت بعون اهللا وفضله  

  :إلى النتائج التالية
 حرص الفقهاء على عدم إثارة النزاع بين الخصوم،   :أوالً

قيق العدالة القضائية من خالل منع أي تهمة قد وتح
تلحق بالقاضي في حالة تدخله في الخصام، إذ قد 
يتهم بالمحاباة، لذا يمتنع على القاضي أن يلقن 

  .المدعي دعواه، أو أن يلقن أحد الخصمين حجته
اإلعذار مهم في تحقيق العدالة القضائية، إذ يؤدي : اًيـثان

 أي مجال للشك في صحة تطبيق هذا المبدأ إلى قطع
الحكم، كما يؤدي إلى استخدام كل الوسائل التي 
يمكن أن تمنح للمحكوم عليه من أجل الدفاع عن 

  .نفسه
 يرى الباحث استحباب أن يشاور القاضي غيره من  :اًثالثـ

العلماء فيما أشكل عليه من مسائل، وال يجب عليه 
ق كما يرى أن المشاورة مهمة في مجال تحقي. ذلك

  .العدالة القضائية

أشار الفقهاء إلى أهمية الصلح في تحقيق العدالة : اًرابعـ
 القضاء أمر أنالقضائية إذا وجد ما يقتضيه، ذلك 

 بخالف  بين الخصوم،يوجب الشحناء والتفرق
  .ه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس فإنّ؛الصلح

افر األصل أن على القاضي أن يصدر الحكم فور تو: خامساً
شرائطه، وعدم وجود ما يمنع، لكن هناك بعض 
الحاالت التي يجوز فيها تأخير الحكم، وذلك في 

  .حالة وجود مصلحة تقتضي التأخير
يمنع القاضي من الحكم بين الناس إذا أصابه ما : سادساً

يشوش فكره من غضب وغيره، فاستقرار الحالة 
النفسية عند القاضي يؤثر في قدرته على تحقيق 

  .عدالةال
تعتبر العالنية ضمانة من ضمانات تحقيق العدالة، : سابعاً

حيث يعلم القاضي أنّه مراقب، وأن ما يفعله خالل 
المحاكمة يعلمه الناس، وبالتالي يجد من المجتمع 
عوناً على نفسه وعلى الخصوم، ولذلك سيسعى 

  .جاهداً لتحسين أداء عمله القضائي
ن المعاصرة في مبدأ تسبيب سبق الفقهاء القواني: اًًـثامن

  .األحكام، وأشاروا إلى ضرورة أن يلتزم به القاضي
وفي الختام أسأل اهللا العلي العظيم أن يجعل عملي خالصاً 
لوجهه الكريم، وأن ينفعني به وسائر المسلمين، وأن يغفر لي 
زلتي يوم الدين، وأسأله تعالى أن أكون قد وفقت في كتابة 

ن من حق وصواب فمن اهللا وحده، وله هذه األطروحة، فما كا
 .طانالحمد والِمنّة، وما كان من خطأ، فمن نفسي ومن الشي

 
  الهوامش

  
، الكاساني، بدائع 78، ص16السرخسي، المبسوط، ج )1(

، 3، السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج10، ص7الصنائع، ج
، 38، ص1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج372ص

لنووي، روضة الطالبين، ، ا214، ص6الشافعي، األم، ج
، 620، ص2، الشربيني، اإلقناع، ج161، ص11ج

، ابن قدامة، المغني، 352، ص1الشيرازي، التنبيه، ج
  .445، ص11ج

  .38، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )2(
  .38، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )3(
 .348، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )4(
، ابن 546-545، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج )5(

  .142، ص1فرحون، تبصرة الحكام، ج
  .158، ص7العدوي، حاشية العدوي، ج )6(
، ميارة، شرح ميارة، 324، ص8عليش، منح الجليل، ج )7(

 .39، ص1ج

، ابن فرحون، 132، ص12مالك، المدونة الكبرى، ج )8(
، والنص مأخوذ من الكتابين، 142، ص1تبصرة الحكام، ج

ء كامالً في حيث جاء جزء من النص في المدونة، وجا
  .التبصرة

  .142، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )9(
  .21- 20سورة النمل، اآليات  )10(
  .15سورة اإلسراء، آية  )11(
  .134سورة طه، آية  )12(
 .165سورة النساء، آية  )13(
، أبوالبصل، نظرية الحكم 480ياسين، نظرية الدعوى، ص )14(

  .335القضائي، ص
، الخرشي، 142، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )15(

، الحطاب، مواهب الجليل، 158، ص7لخرشي، جشرح ا
، 148، ص4، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج131، ص6ج

، الدردير، الشرح 132، ص6المواق، التاج واإلكليل، ج
  .148، ص4الكبير، ج

رأي الحنفية هذا غير صريح في كتب الحنفية، لكنّه يمكن  )16(
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استنباطه من أقوال فقهاء المذهب، حيث نص فقهاء الحنفية 
لى أن إمهال المدعى عليه بعد سماع البينة يكون بطلب ع

  . منه وال يفعله القاضي بنفسه
، السرخسي، 13، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر

، 1، ابن عابدين، العقود الدرية، ج63، ص16المبسوط، ج
.430، ص7، ابن عابدين، قرة عيون األخبار، ج302ص  

، الرملي، نهاية 384، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )17(
  .264، ص8المحتاج، ج

، المرداوي، اإلنصاف، 60، ص10ابن مفلح، المبدع، ج )18(
، 410، ص6، ابن مفلح، الفروع، ج245، ص11ج

  .518، ص3البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج
 ).15( آية: سورة اإلسراء )19(
  ).165( آية :سورة النساء )20(
 ).21( آية :سورة النمل )21(
 ).1/142( بن فرحون، تبصرة الحكاما )22(
م البينة بعد من أقا(باب أخرجه البخاري، كتاب الشهادات،  )23(

 بن حجر، فتح الباري، ا)2680 (حديث، )اليمين
)5/288.( 

 ابن مفلح الفروع، )20/384(الحاوي الماوردي، )24(
)6/410.( 

 ،)15(كتاب األقضية، حديث  أخرجه الدارقطني، )25(
 ،الصنعاني ،)4/150(البيهقي، السنن الكبرى ،)4/206(

 ).4/119(سبل السالم 
 .143، ص1بن فرحون، تبصرة الحكام، جا )26(
، الحطاب، 143، ص1بن فرحون، تبصرة الحكام، جا )27(

، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 131، ص6مواهب الجليل، ج
 .148، ص4ج

 .المراجع السابقة )28(
  .481ياسين، نظرية الدعوى، ص: نظر في ذلكا )29(
أصول  من قانون 59 من المادة 4، 3، 2، 1: الفقرات )30(

 .المحاكمات المدنية األردني
. م16/6/1973 تاريخ 17578: القرار االستئنافي رقم )31(

داود، القرارات االستئنافية في أصول المحاكمات، : انظر
  .384، ص1ج

. م30/7/1978 تاريخ 20245: القرار االستئنافي رقم )32(
داود، القرارات االستئنافية في أصول المحاكمات، : انظر
 .402، 399، 394، 384، ص1ج

  .159سورة آل عمران، آية  )33(
  .38سورة الشورى، آية )34(
  .329، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج )35(
  .119- 118، ص2، ج أحكام القرآن،الشافعي )36(
  .4- 3سورة النجم، اآليتان  )37(
، وأخرجه البيهقي في 277أخرجه الشافعي في مسنده، ص )38(

 النكاح جماع أبواب ما خص به رسول سننه الكبرى، كتاب

باب ما أمره اهللا ، وأبيح لغيره  عليه وسلماهللا صلى اهللا
، 7، جتعالى به من المشورة فقال وشاورهم في األمر

  .واللفظ لهما. 45ص
، يقول والحديث ضعيف اإلسناد، وإن كان معناه صحيحاً

، "ه منقطعنّأ إالّورجاله ثقات : "عنه ابن حجر رحمه اهللا
 ويقول .340، ص13انظر، ابن حجر، فتح الباري، ج

 ما :كان أبو هريرة يقولو: "حمه اهللا في موضع آخرر
 ألصحابه من رسول اهللا ة قط كان أكثر مشاوررأيت أحداً

وهذا القدر حذفه البخاري  . اه.صلى اهللا عليه وسلم
، انظر ابن "ة الزهري لم يسمع من أبي هرير ألن؛إلرساله

  .334، ص5حجر، فتح الباري، ج
حسام الشهيد، شرح ، ال84، ص16السرخسي، المبسوط، ج )39(

، السمناني، روضة القضاة، 77-75أدب القاضي، ص
، 117، ص6، الحطاب، مواهب الجليل، ج108، ص1ج

، ابن فرحون، 139، ص4الدردير، الشرح الكبير، ج
، الرملي، نهاية المحتاج، 34-33، ص1تبصرة الحكام، ج

، 20، الماوردي، الحاوي الكبير، ج254، ص8ج
-395، ص11المغني، ج، ابن قدامة، 103- 100ص

، المرداوي، 36، ص10، ابن مفلح، المبدع، ج396
  .208، ص11اإلنصاف، ج

 .المراجع السابقة )40(
، السرخسي، 5، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )41(

، ابن الهمام، شرح فتح القدير، 71، ص16المبسوط، ج
، 107، ص11، السمناني، روضة القضاة، ج271، ص7ج

  .73قاضي، صالحسام الشهيد، شرح أدب ال
، ابن فرحون، 149، ص7الخرشي، شرح الخرشي، ج )42(

  .33، ص1تبصرة الحكام، ج
، الرملي، نهاية المحتاج، 203، ص6الشافعي، األم، ج )43(

، 20، الماوردي، الحاوي الكبير، ج254، ص8ج
، 142، ص11، النووي، روضة الطالبين، ج100ص

  .391، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج
، ابن قدامة، المغني، 36، ص10بن مفلح، المبدع، جا )44(

  .396- 395، ص11ج
، الدردير، الشرح 139، ص4لدسوقي، حاشية الدسوقي، جا )45(

، 1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج139، ص4الكبير، ج
  .117، ص4، المواق، التاج واإلكليل، ج34ص

، المرداوي، 315، ص6لبهوتي، كشاف القناع، جا )46(
 المحرر في ، ابن تيمية المجد،208، ص11اإلنصاف، ج

  .205، ص2الفقه، ج
 .428، ص8بن حزم، المحلى، جا )47(
أخرجه الترمذي في سننه، كتاب األحكام، باب في القاضي  )48(

، وأخرجه أبوداود في سننه، 616، ص3كيف يقضي، ج
، 3كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، ج

والحديث ضعيف، ضعف ابن . واللفظ للترمذي. 303ص
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،   سنده، وإن كان قد صحح معناه-  رحمه اهللا-الجوزي
ن كان الفقهاء كلهم إذا حديث ال يصح وه: "فقال عنه

ن كان معناه إ ويعتمدون عليه ولعمري ،يذكرونه في كتبهم
 الحارث بن عمرو  ألن؛عرف يما ثبوته النّإ صحيحاً

 وما ،هل حمص ال يعرفونأصحاب معاذ من أمجهول و
العلل ، بن الجوزي ا:انظر". هذا طريقه فال وجه لثبوته

أما ابن . 757، ص2، جالمتناهية في األحاديث الواهية
حجر رحمه اهللا، فبعد أن ساق أقوال العلماء في تضعيف 

لقي األمة له الحديث، ذكر قول ابن القاص في تصحيحه بت
وقد استند أبو العباس بن القاص في : "بالقبول، حيث قال

 وهذا : قال، له بالقبولصحته إلى تلقي أئمة الفقه واالجتهاد
حدهم احتجاج أ وهو نظير ،القدر مغن عن مجرد الرواية
تلخيص انظر، ابن حجر، ". بحديث ال وصية لوارث

  .182، ص4، جالحبير
  .338أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص: نظرا )49(
  .33سبق تخريجه ص )50(
  .396، ص11بن قدامة، المغني، جا )51(
  .159سورة آل عمران، آية  )52(
األمر يفيد الوجوب ما لم تأت : "لقاعدة األصوليةانظر في ا )53(

الشوكاني، إرشاد الفحول، ": قرينة تصرفه عنه إلى الندب
، 2، ج المحصول في علم األصول،الرازي، 171ص
  . وما بعدها57ص

، الجصاص، 119-118، ص2، ج أحكام القرآن،الشافعي )54(
  .329، ص2أحكام القرآن، ج

  .36سورة اإلسراء، آية )55(
 .428، ص8حلى، جبن حزم، الما )56(
  .105- 104، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )57(
  .103، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )58(
، الشربيني، مغني 254، ص8الرملي، نهاية المحتاج، ج )59(

 .391، ص4المحتاج، ج
، 77-76الحسام الشهيد، شرح أدب القاضي، ص )60(

  .71، ص16السرخسي، المبسوط، ج
حسام الشهيد، شرح ، ال19الطرابلسي، معين الحكام، ص )61(

، 1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج76أدب القاضي، ص
  .34ص

، ابن فرحون، تبصرة 84، ص16السرخسي، المبسوط، ج )62(
، 20، الماوردي، الحاوي الكبير، ج34، ص1الحكام، ج

  .396، ص11، ابن قدامة، المغني، ج102ص
  .104، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )63(
  .105، ص20 جالماوردي، الحاوي الكبير، )64(
، ابن قدامة، 102، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )65(

 .396، ص11المغني، ج
  .34، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )66(
  . 625أبوالوفا، أصول المحاكمات المدنية، ص )67(

  .534والي، مبادئ قانون القضاء المدني، ص )68(
، والي، 626أبوالوفا، أصول المحاكمات المدنية، ص )69(

، األنطاكي، أصول 534 المدني، صمبادئ قانون القضاء
  .657المحاكمات، ص

المراجع السابقة، القضاة، أصول المحاكمات : انظر )70(
  .316المدنية، ص

 من قانون أصول المحاكمات 159الفقرة األولى من المادة  )71(
  .المدنية األردني

 .316القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص )72(
 المحاكمات  من قانون أصول159الفقرة األولى من المادة  )73(

  .المدنية األردني
 من قانون أصول المحاكمات 159الفقرة الثانية من المادة  )74(

  .المدنية األردني
 .343أبوالبصل، نظرية الحكم القضائي، ص )75(
  .446القاسم، النظام القضائي اإلسالمي، ص )76(
  .35سورة النساء، آية  )77(
  .128سورة النساء، آية  )78(
طبري، جامع ، ال107، ص1ابن القيم، إعالم الموقعين، ج )79(

  .306، ص5البيان، ج
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، أبواب  )80(

، 121، ص1المساجد، باب رفع الصوت في المسجد، ج
باب استحباب وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، 

  .واللفظ لهما. 1192، ص3، جالوضع من الدين
 .220، ص10النووي، شرح صحيح مسلم، ج )81(
، الكاساني، بدائع 66، ص16 جالسرخسي، المبسوط، )82(

، 19، الطرابلسي، معين الحكام، ص13، ص7الصنائع، ج
، الخرشي، شرح 152، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج

، ابن فرحون، تبصرة الحكام، 162، ص7الخرشي، ج
، الشيرازي، 216، ص6، الشافعي، األم، ج34، ص1ج

، 11، النووي، روضة الطالبين، ج305، ص2المهذب، ج
، البهوتي، 60، ص10، ابن مفلح، المبدع، ج162ص

  .349، ص6كشاف القناع، ج
، السرخسي، المبسوط، 19الطرابلسي، معين الحكام، ص )83(

، 162، ص7، الخرشي، شرح الخرشي، ج66، ص16ج
، المواق، التاج 34، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج

، 217، ص6، الشافعي، األم، ج133، ص6واإلكليل، ج
، البهوتي، كشاف 399، ص11مغني، جابن قدامة، ال

  .349، ص6القناع، ج
، المواق، التاج واإلكليل، 19الطرابلسي، معين الحكام، ص )84(

  34، ص1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج133، ص6ج
، المواق، التاج واإلكليل، 19الطرابلسي، معين الحكام، ص )85(

، 34، ص1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج133، ص6ج
  .152، ص4 الكبير، جالدردير، الشرح

النووي، روضة ، 13، ص7لكاساني، بدائع الصنائع، جا )86(
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، 2، الشيرازي، المهذب، ج162، ص11الطالبين، ج
، المرداوي، 410، ص6، ابن مفلح، الفروع، ج305ص

 .245، ص11اإلنصاف، ج
، ابن فرحون، تبصرة 19الطرابلسي، معين الحكام، ص )87(

، 7ج، الخرشي، شرح الخرشي، 34، ص1الحكام، ج
، المواق، 152، ص4، الدردير، الشرح الكبير، ج168ص

، 10، ابن مفلح، المبدع، ج133، ص6التاج واإلكليل، ج
  .349، ص6، البهوتي، كشاف القناع، ج60ص

، الخرشي، شرح 152، ص4الدردير، الشرح الكبير، ج )88(
، 11، ابن قدامة، المغني، ج168، ص7الخرشي، ج

  .399ص
 .109- 108، ص1 جابن القيم، إعالم الموقعين، )89(
  .218زيدان، نظام القضاء، ص )90(
  .395أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص )91(
  .234ابن الشحنة، لسان الحكام، ص )92(
  .354-353، ص2الحموي، غمز عيون البصائر، ج )93(
، ابن نجيم، 423، ص5ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج )94(

، ابن نجيم، البحر الرائق، 353، ص2األشباه والنظائر، ج
 .202ص، 7ج

وهذه الحاالت هي نفسها الحاالت التي يستحب فيها  )95(
ابن فرحون، : انظر. للقاضي أن يدعو الخصوم للصلح

، الخرشي، شرح الخرشي، 34، ص1تبصرة الحكام، ج
 .133، ص6، المواق، التاج واإلكليل، ج162، ص7ج

الشيرازي، ، 162، ص11لنووي، روضة الطالبين، جا )96(
شية الجمل على شرح ، الجمل، حا305، ص2المهذب، ج

  .349، ص5منهج الطالب، ج
، البهوتي، كشاف القناع، 60، ص10ابن مفلح، المبدع، ج )97(

  .349، ص6ج
  .135سورة النساء، آية  )98(
  .2سورة المائدة، آية  )99(
  .133سورة آل عمران، آية  )100(
 .518- 517، ص8ابن حزم، المحلى، ج )101(
 من أصول المحاكمات المدنية 158الفقرة الثانية من المادة  )102(

 من قانون أصول المحاكمات 101ردني، والمادة األ
 .الشرعية األردني

  .68الحسام الشهيد، شرح أدب القاضي، ص )103(
السمناني، روضة : انظر. سواء أقالوا بالكراهة أو التحريم )104(

، 3، السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج96، ص1القضاة، ج
، ابن 9، ص7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج373ص

، الدسوقي، حاشية 271، ص7لقدير، جالهمام، شرح فتح ا
، 6، المواق، التاج واإلكليل، ج141، ص4الدسوقي، ج

، ابن 122، ص6، الحطاب، مواهب الجليل، ج122ص
، 6، الشافعي، األم، ج32، ص1فرحون، تبصرة الحكام، ج

، 293، ص2، الشيرازي، المهذب، ج199- 198ص

، الغزالي، 391، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج
، 31، ص10، ابن مفلح، المبدع، ج302، ص7ط، جالوسي

، البهوتي، كشاف 394، ص11ابن قدامة، المغني، ج
، 11، المرداوي، اإلنصاف، ج316، ص6القناع، ج

 .209ص
باب هل أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام،  )105(

، 108، ص8، جيقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
اب كراهة وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب األقضية، ب

واللفظ . 1342، ص3قضاء القاضي وهو غضبان، ج
  .للبخاري

، 7، الشافعي، األم، ج67، ص16السرخسي، المبسوط، ج )106(
، ابن القيم، 394، ص11، ابن قدامة، المغني، ج94ص

  .217، ص1إعالم الموقعين، ج
 .217، ص1ابن القيم، إعالم الموقعين، ج )107(
حاشية ، الدسوقي، 97، ص1السمناني، روضة القضاة، ج )108(

، 6، الحطاب، مواهب الجليل، ج141، ص4الدسوقي، ج
، الشربيني، 293، ص2، الشيرازي، المهذب، ج122ص

، البهوتي، كشاف القناع، 391، ص4مغني المحتاج، ج
  .395-394، ص11، ابن قدامة، المغني، ج316، ص6ج

 جمع شرج بفتح أوله وسكون :الشينراج الحرة بكسر ِش )109(
 والمراد جمع على شروج أيضاً مثل بحر وبحار وي،الراء

 انظر، ابن  والحرة موضع بالمدينة،بها هنا مسيل الماء
  .36، ص5حجر، فتح الباري، ج

)110( الجر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو المسناة وهو ما د
 وقيل المراد الحواجز ،وضع بين شربات النخل كالجدار

، 5انظر، ابن حجر، فتح الباري، ج. التي تحبس الماء
  .37ص

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب سكْر  )111(
، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 76، ص3األنهار، ج

، 4، جتباعه صلى اهللا عليه وسلماوجوب الفضائل، باب 
  .واللفظ للبخاري. 1829ص

، ابن قدامة، 85، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )112(
  .395، ص11المغني، ج

  ، 122، ص6كليل، جالمواق، التاج واإل )113(
، 4، ابن قدامة، الكافي، ج39، ص10ابن مفلح، المبدع، ج )114(

، ابن 316، ص6، البهوتي، كشاف القناع، ج442ص
 .395، ص11قدامة، المغني، ج

  .395، ص11ابن قدامة، المغني، ج )115(
 .120، ص4الصنعاني، سبل السالم، ج )116(
  .309الغزالي، المستصفى، ص )117(
  .217، ص5الرازي، المحصول، ج )118(
  .178، ص2، ج أصول السرخسي،يالسرخس )119(
، ابن الهمام، شرح 303، ص6ابن نجيم، البحر الرائق، ج )120(

، 7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج271، ص7فتح القدير، ج
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، المواق، 151، ص7، الخرشي، شرح الخرشي، ج9ص
، ابن عبدالبر، الكافي، 122، ص6التاج واإلكليل، ج

 ،32، ص1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج497ص
، الشيرازي، التنبيه، 199، ص6الشافعي، األم، ج

، المرداوي، 38، ص10،،  ابن مفلح، المبدع، ج252ص
، 6، البهوتي، كشاف القناع، ج209، ص11اإلنصاف، ج

  .316ص
  .126، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج )121(
 .126، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج )122(
 شرح ، ابن الهمام،303، ص6ابن نجيم، البحر الرائق، ج )123(

، 7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج271، ص7فتح القدير، ج
، المواق، 151، ص7، الخرشي، شرح الخرشي، ج9ص

، ابن عبدالبر، الكافي، 122، ص6التاج واإلكليل، ج
، 32، ص1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج497ص

، الشيرازي، التنبيه، 199، ص6الشافعي، األم، ج
، المرداوي، 38، ص10ابن مفلح، المبدع، ج، 252ص

، 6، البهوتي، كشاف القناع، ج209، ص11اإلنصاف، ج
 .316ص

، أبو الوفا، 420والي، مبادئ قانون القضاء المدني، ص )124(
  .93أصول المحاكمات المدنية، ص

 .19سبق تخريجه ص )125(
، ابن قدامة، 31، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج )126(

  .388، ص11المغني، ج
ورة وعالقتها بالعدالة المشا: سبق بحث ذلك تحت عنوان )127(

  .القضائية
 .398، ص11ابن قدامة، المغني، ج )128(
، 2شيخي زاده، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، ج )129(

، 303، ص6ابن نجيم، البحر الرائق، ج: ، وانظر157ص
  .271، ص7ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج

، ابن الهمام، شرح 303، ص6ابن نجيم، البحر الرائق، ج )130(
  .271، ص7 جفتح القدير،

، المواق، التاج 118، ص6الحطاب، مواهب الجليل، ج )131(
، 7، الخرشي، شرح الخرشي، ج118، ص6واإلكليل، ج

، 139، ص4، الدردير، الشرح الكبير، ج149ص
  .139، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج

  .178، ص4الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج )132(
قدامة، المغني، ، ابن 44، ص10ابن مفلح، المبدع، ج )133(

، 6، البهوتي، كشاف القناع، ج399-398، ص11ج
  .319ص

  .387أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص )134(
، ابن نجيم، 271، ص7ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )135(

، شيخي زاده، مجمع األنهر، 303، ص6البحر الرائق، ج
 .178، ص4، الزيلعي، تبيين الحقائق، ج303، ص6ج

، الزيلعي، تبيين 303، ص6األنهر، جشيخي زاده، مجمع  )136(
  .178، ص4الحقائق، ج

، أبو البصل، نظرية 139، ص4الدردير، الشرح الكبير، ج )137(
  .387الحكم القضائي، ص

، أبو البصل، نظرية 55الفزايري، ضمانات التقاضي، ص )138(
  .387الحكم القضائي، ص

 من قانون أصول المحاكمات 71الفقرة األولى من المادة  )139(
  .نيالمدنية األرد

  .231القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص )140(
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني46المادة  )141(
  .661األنطاكي، أصول المحاكمات المدنية، ص )142(
ابن : وانظر. 271، ص7ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج )143(

  .303، ص6نجيم، البحر الرائق، ج
  .216، ص6الشافعي، األم، ج )144(
 .162، ص11ين، جالنووي، روضة الطالب )145(
  .268، ص20الماوردي، الحاوي الكبير، ج )146(
، الهيتمي، 241- 240، ص8الرملي، نهاية المحتاج، ج )147(

  .115- 114، ص10تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج
قاضي الضرورة هو القاضي الذي لم تتوفر فيه شروط  )148(

تولي القضاء، كأن يكون فاسقاً أو جاهالً، أو مقلداً، ويتم 
: انظر.  حتى ال تتعطل مصالح الناستوليته القضاء

، الهيتمي، تحفة 240، ص8الرملي، نهاية المحتاج، ج
  .114، ص10المحتاج، ج

، 4األنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )149(
  .306ص

، الدردير، الشرح 153، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )150(
، 6، المواق، التاج واإلكليل، ج153، ص4الكبير، ج

  .135ص
، الشافعي، األم، 303، ص6يم، البحر الرائق، جابن نج )151(

  .216، ص6ج
  .303، ص6ابن نجيم، البحر الرائق، ج )152(
  .661األنطاكي، أصول المحاكمات المدنية، ص )153(
، األنطاكي، 318القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص )154(

  .661أصول المحاكمات المدنية، ص
 .318القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص )155(
  .318المحاكمات المدنية، صالقضاة، أصول  )156(
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني160المادة  )157(
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية 103المادة  )158(

  .األردني
، 29018قرارات محكمة االستئناف الشرعية رقم  )159(

داود، : انظر. 30901، 29886، 29836، 29217
، 1ة، جالقرارات االستئنافية في أصول المحاكمات الشرعي

 .233ص
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  المصادر والمراجع
  

، )م1520/ هـ926ت( زكريا بن محمد، أبويحيىاألنصاري، 
م، دار الكتاب 4أسنى المطالب شرح روض الطالب، 

  .اإلسالمي، بيروت
، أصول المحاكمات في المواد )م1965(األنطاكي، رزق اهللا، 
  .، مطبعة المفيد، دمشق6المدنية والتجارية، ط

، صحيح )م869/ هـ256ت ( بن إسماعيل، البخاري، محمد
  .م، دار الفكر، بيروت4البخاري، 

، نظرية الحكم القضائي )م2000(أبو البصل، عبدالناصر موسى، 
  .، دار النفائس، عمان1في الشريعة والقانون، ط

، منتهى )م1641/ هـ1051ت(البهوتي، منصور بن يونس، 
  .م1996م، عالم الكتب، بيروت، 3، 2، طتاإلرادا

كشاف ،  )م1641/ هـ1051ت(البهوتي، منصور بن يونس، 
، دار الفكرم، تحقيق هالل مصيلحي، 6، القناع عن متن اإلقناع

  .بيروت
، )م1065/ هـ458ت(،  أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي،بيهقيال

، محمد عبد القادر عطام، تحقيق 10، سنن البيهقي الكبرى
  .مةمكة المكر، مكتبة دار البازم، 1994

، سنن )م892/ هـ279ت(،  أبوعيسى محمد بن عيسى،ترمذيال
دار إحياء التراث ، أحمد محمد شاكرم، تحقيق 5الترمذي، 

 بيروت، العربي
، )م1254/ هـ652ت(، عبدالسالم بن عبد اهللا المجد، تيميةابن 
، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلم، 2، 2ط

  .هـ1404، الرياض، لمعارفامكتبة 
، )م980/ هـ370ت( ، أبوبكر أحمد بن علي الرازي، جصاصال

، هـ1405،  محمد الصادق قمحاويم، تحقيق5، أحكام القرآن
  .روتبي، دار إحياء التراث العربي

، حاشية )م1789/ هـ1204ت(الجمل، سليمان بن منصور، 
  .م، دار الفكر، بيروت5الجمل على شرح منهج الطالب، 

ت (الفرج عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي، أبو 
م، تحقيق 2، 1، طالضعفاء والمتروكين، )م1183/هـ579

  .وتبير، دار الكتب العلميةهـ، 1406عبداهللا القاضي، 
تلخيص ، )م1448/هـ852ت(ابن حجر، أبوالفضل أحمد بن علي، 

م، تحقيق عبداهللا هاشم 2، الحبير في أحاديث الرافعي الكبير
  .ةنة المنورالمديم، 1964 اليماني،

، فتح )م1448/هـ852ت(ابن حجر، أبوالفضل أحمد بن علي، 
م، دار الريان للتراث، 13، 2الباري بشرح صحيح البخاري، ط

  .م1988القاهرة، 
، )م1063/هـ456ت (ابن حزم، أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد، 

م، تحقيق عبدالغفار البنداري، دار الفكر، 12المحلى باآلثار، 
  .بيروت

، شرح )م1167/ هـ563ت (سام الشهيد، عمر بن عبدالعزيز، الح
م، تحقيق أبوالوفاء األفغاني 1، 1أدب القاضي للخصاف، ط

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت1994وأبوبكر الهاشمي، 

، )م1547/ هـ954ت(، أبوعبداهللا محمد بن عبد الرحمنالحطاب، 
، ردار الفكم، 6، 2، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل

  .هـ1398، بيروت
الحموي، أحمد بن محمد الحنفي، غمز عيون البصائر شرح كتاب 

م، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، 1األشباه والنظائر، ط
  .م1985

، )م1689/هـ1101ت(الخرشي، أبوعبداهللا محمد بن عبداهللا، 
  .م، دار صادر، بيروت4، شرح الخرشي على مختصر خليل

، القرارات االستئنافية في أصول )م2004(داود، أحمد محمد علي، 
  ، دار الثقافة، عمان2المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، ط

سنن أبي ، )م888/ هـ275ت(، سليمان بن األشعثأبو داود، 
، ر الفكرم، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دا4، داود

  .بيروت
رح الش، )م1787/هـ1201ت (الدردير، أبوالبركات سيدي أحمد، 

، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لكبيرا
  .بيروت، دار الفكرم، 4

حاشية الدسوقي ، )م1815/هـ1230ت(،  محمد عرفه،دسوقيال
  .بيروت، دار الفكرم، 4، على الشرح الكبير

، )م1209/هـ606ت(،  محمد بن عمر بن الحسين،الرازي
ابر م، تحقيق طه ج5، 1، طالمحصول في علم األصول

، عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةهـ، جام1400العلواني، 
  .،الرياض

، نهاية المحتاج ) م1595/هـ1004ت(، محمد بن أحمد، الرملي
  .م1984م، دار الفكر، بيروت، 8إلى شرح المنهاج، 

، نظام القضاء في الشريعة اإلسالمية، )م2000(زيدان، عبدالكريم، 
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت3ط

، تبيين )م1342/ هـ743ت(لزيلعي، فخرالدين عثمان بن علي، ا
  .م، دار الكتاب اإلسالمي، بيروت6الحقائق شرح كنز الدقائق، 

/ هـ490ت(،  أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،رخسيالس
، أبوالوفا األفغانيم، تحقيق 2، أصول السرخسي، )م1096
  .روتبي، دار المعرفةهـ، 1372
/ هـ490ت(، محمد بن أحمد بن أبي سهل أبوبكر ،السرخسي
  .هـ1406، بيروت، دار المعرفةم، 30، مبسوطال ،)م1096
، تحفة الفقهاء، )م1145/هـ539ت(،  محمد بن أحمد،السمرقندي

  .هـ1405، بيروت، دار الكتب العلميةم، 3، 1ط
، )م1106/هـ499ت(السمناني، أبوالقاسم علي بن محمد بن أحمد، 

م، تحقيق صالح الدين 2، 2النجاة، طروضة القضاة وطريق 
  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت1984الناهي، 

 أحكام ،)م819/هـ204ت(،  أبوعبداهللا محمد بن إدريس،الشافعي
، دار الكتب العلميةم، تحقيق عبدالغني عبدالخالق، 2، القرآن
  .هـ1400، بيروت
، األم، )م819/ هـ204ت(،  أبوعبداهللا محمد بن إدريس،الشافعي
  .هـ1393، بيروت، ار المعرفةم، د8، 2ط
 مسند ،)م819/ هـ204ت(،  أبوعبداهللا محمد بن إدريس،الشافعي

  .بيروت، دار الكتب العلميةم، 1، الشافعي
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/ هـ882ت(ابن الشحنة، أبوالوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد، 
، لسان الحكام في معرفة األحكام، مطبوع مع معين )م1477

  .، دار الفكر، بيروتالحكام للطرابلسي
إلقناع ، ا)م1569/ هـ977ت(الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، 

  .هـ1415، بيروت، دار الفكرم، 2، في حل ألفاظ أبي شجاع
 مغني ،)م1569/ هـ977ت(الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، 

، دار الفكرم، 4، المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
  .يروتب

، )م1839/ هـ1255ت(،  بن علي بن محمد محمد،الشوكاني
م، تحقيق محمد 1، 1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول

  .روتبي، دار الفكرم، 1992سعيد البدري، 
، )م1676/ هـ1087ت(شيخي زاده، عبدالرحمن بن محمد، 

م، دار إحياء التراث 2مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، 
  .العربي، بيروت

، )م1083/ هـ476ت(، وإسحاق إبراهيم بن عليأبالشيرازي، 
عمادالدين أحمد م، تحقيق 1، 1، طلتنبيه في الفقه الشافعيا

  .روتبي، عالم الكتبهـ، 1403ر، حيد
، )م1083/ هـ476ت(، أبوإسحاق إبراهيم بن عليالشيرازي، 

  .بيروت، دار الفكرم، 2، المهذب في فقه اإلمام الشافعي
 سبل السالم ،)م1448/ هـ852ت(، ل محمد بن إسماعي،الصنعاني

 محمد م، تحقيق4، 4، طشرح بلوغ المرام من أدلة األحكام
  .بيروت، دار إحياء التراث العربييز، عبد العز

، )م1440/ هـ844ت (الطرابلسي، عالء الدين علي بن خليل، 
م، دار 1معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام، 

  .الفكر، بيروت
، حاشية )م1836/ هـ1252ت(دين، محمد أمين بن عمر، ابن عاب

م، دار 8رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، 
  م1992الفكر، بيروت، 

، العقود )م1836/ هـ1252ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، 
م، المطبعة الميمنية، 2الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، 

  .هـ1310القاهرة، 
، )م1070/ هـ463ت(دالبر، أبوعمر يوسف بن عبداهللا، ابن عب
، دار الكتب العلميةم، 1، 1، طلكافي في فقه أهل المدينةا

  .هـ1407، بيروت
، حاشية العدوي )م1775/هـ1189ت(العدوي، علي بن أحمد، 

م، دار 4على شرح الخرشي، مطبوعة بهامش شرح الخرشي، 
  .صادر، بيروت

، منح )م1881/هـ1299ت(، عليش، محمد بن أحمد بن محمد
  .م، دار الفكر، بيروت9الجليل شرح مختصر خليل، 

 ،)م1111/هـ505ت (،  أبوحامد محمد بن محمد،ليالغزا
م، تحقيق محمد عبدالسالم 1، 1، طالمستصفى في علم األصول

  .، بيروتدار الكتب العلميةهـ، 1413عبدالشافي، 
الوسيط ، )م1111/هـ505ت (،  أبوحامد محمد بن محمد،الغزالي

م، تحقيق أحمد محمود ومحمد تامر، 7، 1، طفي المذهب
  .هرةالقا، دار السالمهـ، 1417

، )م1396/هـ799ت (ابن فرحون، أبوالوفاء براهيم بن محمد، 
م، 1، 1تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، ط

  .م1995دار الكتب العلمية، بيروت 
نات التقاضي دراسة تحليلية ، ضما)1990(الفزايري، آمال، 

  .مقارنة، منشأة المعارف، اإلسكندرية
، النظام القضائي )م1973(القاسم، عبدالرحمن عبدالعزيز، 

اإلسالمي مقارناً بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة 
  .، مطبعة السعادة، القاهرة1العربية السعودية، ط

م، 1959 لسنة قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني
  .م2001وتعديالته لسنة

  .م2002قانون أصول المحاكمات المدنية األردني المعدل لسنة 
لكافي ، ا)م1232/هـ630ت(، أبومحمد عبداهللا بن أحمد، قدامةابن 

م، تحقيق زهير 4، 5، طبن حنبلافي فقه اإلمام أحمد 
  .روتبي، إلسالمياالمكتب م، 1988الشاويش، 

المغني ، )م1232/هـ630ت(عبداهللا بن أحمد، ، أبومحمد قدامةابن 
م، دار الكتب العلمية، 12، في فقه اإلمام أحمد بن حنبل

  .بيروت
، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم )م1988(القضاة، مفلح عواد، 

  .، دار الكهل للنشر والتوزيع، عمان1القضائي في األردن، ط
، أيوبأبوعبداهللا محمد بن أبي بكر بن ابن القيم، 

م، 4، عالم الموقعين عن رب العالمين، إ)م1350/هـ751ت(
  .م1973، بيروت، دار الجيل، )طه عبد الرؤوف سعدتحقيق (

، )م1191/هـ587ت( أبوبكر بن مسعود،  عالءالدين،الكاساني
دار الكتاب م، 7، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

  .م1982، بيروت، العربي
، المدونة الكبرى، )م795/هـ179ت(أنس، مالك، اإلمام مالك بن 

  .م، دار صادر، بيروت6
ت (الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب، 

م، تحقيق محمود 24، الحاوي الكبير، )م1085/هـ450
  .م، دار الفكر، بيروت1994مطرجي، 

، )م1480/هـ885ت(،  أبوالحسن علي بن سليمان،مرداويال
لخالف على مذهب اإلمام اإلنصاف في معرفة الراجح من ا

دار إحياء ، محمد حامد الفقيم، تحقيق 10، أحمد بن حنبل
  .بيروت، التراث العربي

 صحيح ،)م874/هـ261ت(، بن الحجاجمسلم أبوالحسين مسلم، 
دار إحياء التراث ، يم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباق5، مسلم

  .بيروت، العربي
/ هـ816ت(، عبد اهللاإبراهيم بن محمد بن ابن مفلح، أبوإسحاق 

، المكتب اإلسالميم، 10،  المبدع في شرح المقنع،)م1413
  .هـ1400، بيروت

، )م1361/هـ762ت(المقدسي، محمد  أبوعبداهللابن مفلح، 
دار هـ، 1418م، تحقيق حازم القاضي، 6، 1الفروع، ط
  .بيروت، الكتب العلمية

 711ت(، محمد بن مكرم بن عليابن منظور، أبوالفضل 
م، دار صادر، بيروت، 15، 3، لسان العرب، ط)م1311/هـ
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  .م1994
ت ( العبدري، بن يوسفامحمد  أبوعبداهللالمواق، 

يل، مطبوع تاج واإلكليل لمختصر خل، ال)م1491/هـ897
، بيروت، دار الفكرم، 6، 2بهامش مواهب الجليل للحطاب، ط

  .هـ1398
قان ، اإلت)م1661/هـ1072ت(ميارة، محمد بن أحمد الفاسي، 

م، 2واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة، 
  .دار المعرفة، بيروت

ت (،  بن إبراهيم بن محمد العابدينزينابن نجيم، 
، األشباه والنظائر، مطبوع مع غمز عيون )م1562/هـ970

  م1985م، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، 1البصائر، ط
/ هـ970ت (، ن محمد بن إبراهيم ب العابدينزينابن نجيم، 

، دار المعرفةم، 7،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،)م1562
  . بيروت

روضة ، )م1277/ هـ676ت(النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف، 
، إلسالمياالمكتب م، 12، 2، طالطالبين وعمدة المفتين

  .هـ1405، بيروت
 شرح ،)م1277/ هـ676ت(النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف، 

دار إحياء التراث م، 9، 2 طصحيح مسلم، على  نوويال
  .هـ1392، بيروت، العربي

/ هـ681ت (، محمد بن عبد الواحد السيواسيابن الهمام، 
  .بيروت، دار الفكرم، 7، 2، ط شرح فتح القدير،)م1282

، تحفة )م1568/ هـ976ت(الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر، 
التراث العربي، م، دار إحياء 10المحتاج في شرح المنهاج، 

  .بيروت
، دار 2، مبادئ قانون القضاء المدني، ط)م1975(والي، فتحي، 

  .النهضة العربية، القاهرة
، أصول المحاكمات المدنية، الدار )م1983(أبو الوفا، أحمد، 
  .الجامعية، بيروت

، نظرية الدعوى بين الشريعة )م2000(ياسين، محمد نعيم، 
، دار 2لمدنية والتجارية، طاإلسالمية وقانون المرافعات ا

   .النفائس، عمان
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ABSTRACT 

This study aims at explaining the guarantees insuring achieving judicial justice concerning passing 
judgments in Islamic Sharia’h and Law. This is one of the dynamic issues in the judiciary jurisprudence as it 
enables the judge to perfectly perform his duties and also helps to realize judicial justice. To achieve the 
purpose of the study, a comparative jurisprudential investigation was conducted in order to clarify the points 
of controversy among jurists and discuss their opinions and evidences; using a comparative scientific 
approach that depends on the scientific research methodology. This methodology depends on analyzing 
opinions, and then adopting one of them according to the strength of its evidence; after that, the researcher 
mentions the law opinion. 

The study came out with a number of important conclusions; the most important of which is that jurists 
stressed the importance of not causing any conflict among the opposing parties, and of protecting the judge 
from any accusation of partiality if he comes to intervene in the conflict between those opposing parties. 

Keywords: Guarantees, Judicial Justice, Law, Islamic Sharia’h. 

 

 

 
________________________________________________  

* Faculty of Shari’ah, University of Jordan. Received on 20/6/2005 and Accepted for Publication on 13/6/2006. 


